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Ambiente 
Volume de Negócios 

242M€ 
Carteira de Encomendas 

760M€ 

Energia 
Volume de Negócios 

56M€ 
 

Construção 
Volume de Negócios 

848M€ 
Carteira de Encomendas 

4.731M€ 

Outros, anulações e 
intragrupo 
Volume de Negócios 

11M€ 

Construir Hoje,  
Imaginando  
o Amanhã. 

O crescimento de uma multinacional como  
a Mota-Engil começa no presente, moldado 
por uma ambição de futuro. 
Uma missão a longo prazo que se reflete na 
operação, na expansão para novos territórios 
e novas áreas de negócio. 

1S20 
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  Destaques 

5,5 
Mil milhões 
de euros 
 
Carteira de encomendas recorde 
de 5,5 mil milhões de euros 

 

1,2 
Mil milhões 
de euros 
 
Volume de negócios de 1,2 mil 
milhões de euros, uma 
diminuição de 14% face ao 
período homólogo 

 

144 
Milhões 
de euros 
 
EBITDA de 144 milhões 
de euros, com uma margem 
de 12% 

 

-5 
Milhões 
de euros 
 
Resultado líquido consolidado 
atinge os -5 milhões de euros 

1.248 
Milhões 
de euros 
 
Dívida líquida de 1.248 milhões 
de euros, com um rácio dívida 
líquida / EBITDA de 3,4x 

94 
Milhões 
de euros 
 
Investimento de 94 milhões  
de euros, uma diminuição de 
13 milhões de euros face ao 
período homólogo 

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EBITDA 

(*) Inclui a região da Europa e outros, anulações e intragrupo 
(**) Inclui as regiões de África e da América Latina 
 



 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 MILHARES DE EUROS 

(*) EBITDA corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados: “Vendas e prestações de serviços”; “Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas, Variação da produção e Subcontratos”; “Fornecimentos e serviços externos”; “Gastos com pessoal”; “Outros rendimentos / (gastos) operacionais” 
(**) EBIT corresponde à soma algébrica do EBITDA com as seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados: “Amortizações e depreciações”, “Provisões e perdas de imparidade” 
(***) Os Resultados financeiros correspondem à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados: “Rendimentos e ganhos financeiros” e “Gastos e perdas 
financeiras”  

As contas que integram este Relatório Intercalar não foram objeto de auditoria. 
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1.1 Envolvente económico-financeira 

O primeiro semestre de 2020 fica marcado sem qualquer margem para dúvidas pelo aparecimento e disseminação de um vírus, 
até então desconhecido, denominado por “SARS-CoV-2”, que provocou rapidamente uma pandemia à escala mundial (Covid – 
19) que à presente data foi responsável por cerca de 24 milhões de infetados e cerca de 820.000 óbitos.   
 
Fruto das diversas medidas adotadas pelos vários Estados para conter a pandemia, desde o confinamento obrigatório das 
populações, ao encerramento de fronteiras, à imposição de diversas barreiras à circulação de mercadorias e equipamentos e à 
implementação de rigorosas medidas de saúde pública, com o consequente impacto negativo no desenrolar da atividade 
económica, prevê-se na quase totalidade dos países desenvolvidos uma contração significativa do seu Produto Interno Bruto 
(PIB) para o ano de 2020, parte da qual já foi confirmada com a divulgação dos dados relativos ao primeiro semestre do ano. 
Deste modo, nos principais países onde o GRUPO opera, de acordo com as últimas previsões efetuadas pelo FMI, Comissão 
Europeia e pela OCDE, em média, estima-se que Portugal e a zona Euro possam ver o seu PIB de 2020 contrair cerca de 10%, o 
México 9%, o Brasil 9%, a Colômbia 5%, Moçambique 2% e Angola 1%. No entanto, de acordo com a mesma fonte de 
informação, estima-se que em 2021 aqueles países já evidenciem um crescimento do seu PIB embora inferior à contração 
esperada para 2020. 
 
Adicionalmente, como resultado das políticas monetárias expansionistas implementadas de forma articulada pelos principais 
bancos centrais mundiais, entre outros fatores macroeconómicos, as taxas de juro têm-se mantido a níveis estáveis, 
nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos da América. No entanto, ao nível das commodities, nomeadamente no que 
respeita ao petróleo, e das taxas de câmbio das moedas dos principais países de África e da América Latina onde o GRUPO opera, 
assistiu-se a uma elevada volatilidade e a uma queda das respetivas cotações.      
 
Tendo em consideração a envolvente acima descrita, a atividade do GRUPO no primeiro semestre de 2020 não ficou alheia aos 
impactos provocados pela pandemia, tendo essencialmente o negócio de Engenharia e Construção (E&C) sido o mais atingido 
fruto das interrupções / paragens de produção, ora provocadas pelas medidas restritivas de saúde pública implementadas nos 
diversos países onde o GRUPO opera, ora provocadas pelas dificuldades logísticas em movimentar pessoas, equipamentos e 
mercadorias. No que respeita ao negócio de Ambiente e Serviços (A&S), consubstanciado na recolha, tratamento e valorização 
de resíduos e na produção e comercialização de energia, o impacto provocado pela pandemia foi menor dado que 
correspondendo aquelas atividades a serviços essenciais e estratégicos para o normal funcionamento das comunidades os 
mesmos continuaram a ser prestados com alguma normalidade. 
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1.2 Análise do desempenho económico-financeiro 

1 251
1 344

1 157

2018 2019 2020

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
1.º SEMESTRE | GRUPO (milhões de euros)

Europa E&C 
(*)

29%

Europa A&S
12%

África
33%

América 
Latina

26%

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                                 
1.º SEMESTRE 2020 POR REGIÕES

                                                                                                                                             (*) Inclui outros, anulações e intragrupo 
 
Fruto essencialmente dos constrangimentos provocados pela pandemia, o volume de negócios (**) no primeiro semestre de 
2020 atingiu os 1.157 milhões de euros, uma contração de cerca de 14% relativamente ao primeiro semestre de 2019. No 
entanto, há que destacar o comportamento assimétrico daquele indicador entre regiões, tendo a Europa contribuído com um 
aumento de cerca de 12% e África e a América Latina contribuído com quedas de 15% e 33%, respetivamente.   
 
No seguimento do descrito acima, a Europa foi a região que mais contribuiu para o volume de negócios do GRUPO no primeiro 
semestre de 2020, com um contributo de 40% (30% no primeiro semestre de 2019), muito à custa da América Latina que neste 
período contribuiu apenas com 26% (34% no primeiro semestre de 2019). Adicionalmente, no primeiro semestre de 2020, na 
região da Europa, o segmento de E&C contribuiu com 29% para o volume de negócios do GRUPO (23% no primeiro semestre de 
2019) e o segmento de A&S com 12% (9% no primeiro semestre de 2019).  

(**)   Volume de negócios corresponde à rubrica da demonstração consolidada dos resultados “Vendas e prestações de serviços”. 

 
 

52 42 48

125 152

96

176
194

144

2018 2019 2020

EBITDA
1.º SEMESTRE | GRUPO (milhões de euros)

Atividade Europa (***) Atividade Externa (****)
 

 

 (***)   Inclui o EBITDA gerado na região da Europa e outros, anulações e intragrupo. 
(****)  Inclui o EBITDA gerado nas regiões de África e da América Latina. 
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No primeiro semestre de 2020, fruto de uma menor produtividade e diluição de custos fixos resultantes dos efeitos negativos 
provocados pela pandemia, o EBITDA do GRUPO registou uma contração de 26% para 144 milhões de euros, influenciada 
positivamente pela performance da Europa (crescimento de 16%), a qual no entanto não foi suficiente para contrabalançar o 
desempenho menos positivo de África (contração de 24%) e da América Latina (contração de 55%). Como corolário do referido 
acima, a margem EBITDA (EBITDA / Volume de negócios) no primeiro semestre de 2020 atingiu os 12,5%, uma queda de 1,9pp 
face ao primeiro semestre de 2019. 
 
No que respeita ao EBIT, este ascendeu no primeiro semestre de 2020 a 33 milhões de euros, um montante inferior ao verificado 
no primeiro semestre de 2019 (91 milhões de euros), tendo o mesmo sido negativamente influenciado pela redução ocorrida 
no EBITDA, positivamente influenciado por uma ligeira redução ao nível das amortizações, fruto de alguns equipamentos terem 
atingido o fim da sua vida útil, e negativamente influenciado por um reforço significativo das provisões e perdas de imparidade 
(16 milhões de euros) para acautelar os eventuais efeitos negativos provocados pela pandemia Covid-19 no recebimento futuro 
de algumas contas a receber e no valor de realização de alguns ativos não correntes. 
 
 
 

 
 
 
No primeiro semestre de 2020, o GRUPO investiu cerca de 94 milhões de euros, dos quais se destacam cerca de 26 milhões de 
euros afetos a um novo contrato de mineração de médio e longo prazo na Guiné-Conacri, cerca de 26 milhões de euros afetos 
à execução do plano de investimentos definido para as empresas concessionárias da EGF e cerca de 5 milhões de euros afetos 
à execução de um projeto relevante na área de A&S na Costa do Marfim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Investimento corresponde à soma algébrica dos aumentos e alienações de ativos tangíveis, ativos intangíveis e direitos de uso de ativos ocorridos no 
período. 
 

(**) Contratos de longo prazo correspondem aos contratos de mineração em África e aos contratos associados ao negócio da energia na América Latina. 
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DÍVIDA LIQUIDA TOTAL
GRUPO (milhões de euros)

2018 2019 2020

16%
236 

29%
239 

48%
711 

8%
27 1%

15 

26%
323 

66%
820 

7%
90 

a 1 ano (*) entre 1 e 2 anos entre 2 e 5 anos a mais de 5 anos

DÍVIDA LIQUIDA TOTAL - MATURIDADE 
GRUPO (milhões de euros)

dez-19 jun-20
 

 
Em 30 de junho de 2020, a dívida líquida (**) atingiu os 1.248 milhões de euros, um aumento de cerca de 34 milhões de euros 
face a 31 de dezembro de 2019, justificado, essencialmente, pelo investimento efetuado no período. 
 
Em 30 de junho de 2020, a dívida líquida adicionada das operações de factoring (***) e de locação (****) ascendia a 1.651 
milhões de euros, uma redução de 45 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2019.  
 
Como resultado da evolução da dívida e do desempenho operacional do semestre, significativamente influenciado pela 
pandemia, o rácio que compara a dívida líquida total com o EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 3,4x (2,5x em 30 de junho de 
2019). 
 
A dívida bruta (*****) em 30 de junho de 2020 ascendia a 1.869 milhões de euros, estando 43% contratada a taxa variável, 
sendo o seu custo médio de 5,1% (5,2% em 31 de dezembro de 2019). Por outro lado, em 30 de junho de 2020, 84% do total 
da dívida bruta estava denominada em euros e esta apresentava uma maturidade média de 2,6 anos (2,5 anos em 31 de 
dezembro de 2019).  
 
Adicionalmente, em 30 de junho de 2020, o GRUPO mantinha linhas de crédito contratadas e não utilizadas de cerca de 196 
milhões de euros, traduzindo-se num montante total de liquidez efetiva (******) de 817 milhões de euros, correspondendo a 
cerca de 44% da dívida bruta total.  
 
Neste capítulo, destaca-se ainda durante o primeiro semestre de 2020 a adesão do GRUPO aos mecanismos de moratórias 
estabelecidos pelo Estado / sistema financeiro Português no âmbito das medidas de apoio ao combate à pandemia, os quais 
permitiram adiar cerca de 340 milhões de euros de reembolsos de capital e juros. 
 
 
 
 
(*) A dívida líquida a 1 ano inclui a totalidade dos títulos de dívida pública de Angola (de Angola e da Costa do Marfim em 31 de dezembro de 2019) 
registados nas rubricas de “Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado” da demonstração consolidada da posição financeira. 
 

(**) A dívida líquida corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Caixa e seus equivalentes 
sem recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso a prazo”; “Outros investimentos 
financeiros registados ao custo amortizado”; “Empréstimos sem recurso” e “Empréstimos com recurso”. De salientar que as operações de locação e de 
factoring contratadas pelo GRUPO não se encontram contabilizadas nas rubricas atrás referidas. 
 

(***) As operações de factoring encontram-se registadas na demonstração consolidada da posição financeira nas rubricas de “Outros passivos 
financeiros”. 
 

(****) As operações de locação encontram-se registadas na demonstração consolidada da posição financeira nas rubricas de “Passivos de locação”. 
 

(*****) A dívida bruta corresponde à soma algébrica da dívida líquida com os saldos das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição 
financeira “Caixa e seus equivalentes sem recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso a 
prazo”; “Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado”. 
 

(******) Liquidez efetiva corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira “Caixa e seus 
equivalentes sem recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso a prazo”; “Outros 
investimentos financeiros registados ao custo amortizado” com o montante de linhas de crédito contratadas e não utilizadas pelo GRUPO.     
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-10

-52

-42

2018 2019 2020

RESULTADOS FINANCEIROS
1.º SEMESTRE | GRUPO (milhões de euros)

5,7

8,1

-5,0

2018 2019 2020

RESULTADO LÍQUIDO
1.º SEMESTRE | GRUPO (milhões de euros)

 
 
 
No primeiro semestre de 2020, os resultados financeiros atingiram os -42 milhões de euros, uma melhoria de 10 milhões de 
euros relativamente ao primeiro semestre de 2019, justificada em parte pelo aumento das diferenças cambiais positivas geradas 
no período, fruto, essencialmente, da valorização do Euro face ao kwanza.  
 
No que respeita aos encargos financeiros líquidos (juros suportados – juros obtidos), estes atingiram 47 milhões de euros no 
primeiro semestre de 2020, um valor ligeiramente superior ao verificado no primeiro semestre de 2019 (44 milhões de euros). 
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(*) Inclui cerca de 7 milhões de euros associados a parte do efeito resultante da consideração do Zimbabué como uma economia hiperinflacionária (IAS 29) 

 
 
No primeiro semestre de 2020, a rubrica de “Ganhos/(perdas) em empresas associadas e conjuntamente controladas” (MEP) 
contribuiu positivamente com 3,1 milhões de euros para o resultado líquido, valor ligeiramente superior ao verificado no 
primeiro semestre de 2019 (1,3 milhões de euros), com destaque para a performance da SEM.  
 
No que respeita ao imposto sobre o rendimento (Imposto), no primeiro semestre de 2020 este ascendeu a 5 milhões de euros 
(-15 milhões de euros no primeiro semestre de 2019) fruto, essencialmente, de um resultado antes de imposto bastante menor 
e do efeito positivo não contemplado em 2019 de alguns benefícios fiscais ao investimento atribuídos ao GRUPO.  
 
Por fim, no que respeita aos interesses que não controlam (INC), estes ascenderam no primeiro semestre de 2020 a 15 milhões 
de euros, gerados, essencialmente, pelas participadas do GRUPO no México e em Angola. 
 
Desta forma, no seguimento da performance operacional e financeira acima descrita, influenciada significativamente pelos 
efeitos da pandemia, o resultado líquido (RL) atribuível ao GRUPO em 30 de junho de 2020 ascendeu a -5,0 milhões de euros (8,1 
milhões de euros no primeiro semestre de 2019). 
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5 138
5 465 5 365 5 491

2017 2018 2019 jun/2020

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE ENCOMENDAS
GRUPO (milhões de euros)

Europa 
E&C
18%

Europa 
A&S
3%

África
47%

América 
Latina
32%

CARTEIRA DE ENCOMENDAS
JUNHO 2020 POR REGIÕES

 
 
 
A carteira de encomendas (*) em 30 de junho de 2020 ascendia a 5,5 mil milhões de euros, um valor recorde, com as regiões 
de África e da América Latina a contribuírem com cerca de 79% do montante total, a que corresponde um rácio “carteira de 
encomendas / vendas e prestações de serviços” do negócio de E&C de 2,3x. 
 
Por outro lado, em 30 de junho de 2020, o negócio de A&S contribuiu com 760 milhões de euros para a carteira de encomendas 
do GRUPO, sendo que naquele montante não se encontram incluídas as receitas previsíveis decorrentes dos contratos de 
tratamento e valorização de resíduos das empresas concessionárias da EGF.  
 
Por último, destaca-se, num período conturbado, o crescimento da carteira de encomendas face a 31 de dezembro de 2019 
em cerca de 126 milhões de euros, para o qual, entre outros, contribuiu decisivamente o mercado mexicano com a angariação, 
em parceria com a China Communications Construction Company, de um contrato de construção do primeiro lote da nova 
infraestrutura ferroviária designada “Trem Maya” no México no avaliado em mais de 500 milhões de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Volume por executar de contratos adjudicados ao câmbio de 30 de junho de 2020.  
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1.3 Análise por áreas de negócio 

EUROPA 
 

     

266 284 322

145 127
137

-5 -4 -4

406 407
455

2018 2019 2020

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
1.º SEMESTRE | EUROPA (milhões de euros)

1
10 13

46 29
35

1

47

41
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EBITDA
1.º SEMESTRE | EUROPA (milhões de euros)

 
 
 
 
A região da Europa gere as atividades e empresas de E&C e A&S que o GRUPO detém em Portugal, na Polónia, na Irlanda e no 
Reino Unido, ou que são geridas pela estrutura de gestão desta região. No domínio do A&S são desenvolvidas, essencialmente, 
atividades de recolha de resíduos (cujo veículo é a SUMA) e de tratamento e valorização de resíduos (cujo veículo é a EGF).  
 
Na Europa, especificamente na atividade de E&C, como resultado da pandemia, verificaram-se algumas interrupções de 
projetos decorrentes das medidas decretadas pelas Autoridades locais e das decisões adotadas por alguns clientes, 
nomeadamente em projetos a decorrer em Portugal e na Irlanda. Adicionalmente, em Portugal, verificaram-se também algumas 
dificuldades no desempenho de alguns subempreiteiros que em conjunto com as medidas de segurança entretanto 
implementadas permitiram continuar a operar ainda que em níveis abaixo dos normais. Por último, nesta região, não se 
verificaram problemas significativos nas cadeias de abastecimento sendo reduzido o número de obras cuja produção foi 
interrompida por aquele motivo. 
 
No entanto, pese embora os efeitos negativos provocados pela pandemia, o volume de negócios na Europa no primeiro 
semestre de 2020 ascendeu a 455 milhões de euros, um aumento de 12% face ao verificado no primeiro semestre de 2019 (407 
milhões de euros), aumento esse sentido quer na área de E&C, quer na área de A&S. 
 
Neste capítulo, destaca-se o aumento do volume de negócios na área de E&C de 14%, influenciado, essencialmente, pela forte 
atividade na Polónia (crescimento de 62% face ao primeiro semestre de 2019), bem como o aumento do volume de negócios 
na área de A&S, justificado, essencialmente, pelo negócio de recolha de resíduos. 
 
Adicionalmente, no primeiro semestre de 2020, Portugal contribuiu com cerca de 50% para o volume de negócios da área de 
E&C (cerca de 60% no primeiro semestre de 2019). 
 
Ao nível da rentabilidade operacional, o EBITDA na Europa no primeiro semestre de 2020 atingiu 48 milhões de euros, um 
aumento de 16% face ao primeiro semestre de 2019 (41 milhões de euros), tendo aquele aumento sido justificado, 
essencialmente, pela performance positiva da área de E&C (+2,4 milhões de euros), nomeadamente em Portugal e na Polónia, 
mas fundamentalmente pelo desempenho da área de A&S (+5,6 milhões de euros), nomeadamente no negócio de recolha de 
resíduos. 
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Em África, como resultado da pandemia, verificaram-se igualmente impactos negativos decorrentes das medidas decretadas 
pelas Autoridades locais, bem como das decisões adotadas por alguns clientes, as quais conduziram a interrupções na maioria 
dos projetos desenvolvidos em Angola e no Uganda, tendo ocorrido igualmente algumas interrupções em Moçambique. Por 
outro lado, nos restantes mercados da região, assistiu-se a uma redução da produção fruto, nomeadamente, de algumas 
limitações logísticas impostas que dificultaram a movimentação de pessoas, mercadorias e equipamentos. 
 
Desta forma, no primeiro semestre de 2020, assistiu-se a uma contração de 15% no volume de negócios em África, face ao 
primeiro semestre de 2019, tendo este atingido os 385 milhões de euros. Neste capítulo, há que destacar que os principais 
mercados da região foram atingidos de forma algo similar (Angola – contração de 19% e Moçambique – contração de 14%). 
 
No que respeita à rentabilidade operacional, o EBITDA de África no primeiro semestre de 2020 ascendeu a 69 milhões de euros, 
uma contração de 24% face ao primeiro semestre de 2019, tendo a margem EBITDA decrescido para os 18% (20% no primeiro 
semestre de 2019) com um contributo equilibrado por parte dos vários mercados da região.  
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AMÉRICA LATINA 
 
 

486
457

305

2018 2019 2020

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
1.º SEMESTRE | AMÉRICA LATINA (milhões de euros)

42

59

27

2018 2019 2020

EBITDA
1.º SEMESTRE | AMÉRICA LATINA (milhões de euros)

 
 

Na América Latina, a região do GRUPO mais afetada pela pandemia, verificaram-se também impactos negativos relevantes 
decorrentes das medidas decretadas pelas Autoridades locais e das decisões adotadas por alguns clientes, com especial impacto 
no Peru e no México, que conduziram à interrupção / suspensão de alguns projetos. Nesta região, o mercado que sentiu mais 
precocemente os efeitos deste enquadramento foi precisamente o Peru, com o decretar do Estado de Emergência e do Recolher 
Obrigatório Parcial. Por outro lado, face ao ritmo de crescimento do número de infetados nos principais países onde o GRUPO 
opera nesta região, a retoma da atividade a níveis normais ainda é de difícil previsão. 
 
Deste modo, tendo em consideração o enquadramento atrás referido, o volume de negócios na América Latina no primeiro 
semestre de 2020 atingiu os 305 milhões de euros, uma contração de 33% face ao primeiro semestre de 2019, tendo os 
mercados do México e do Peru sido aqueles que mais contribuíram para aquele desempenho. 
 
Adicionalmente, no primeiro semestre de 2020, o México contribuiu com 43% do volume de negócios da região (46% no 
primeiro semestre de 2019). 
  
No que respeita à rentabilidade operacional, o EBITDA da América Latina no primeiro semestre de 2020 contraiu 55% face ao 
primeiro semestre de 2019, atingindo os 27 milhões de euros, tendo sido influenciado, essencialmente, pela performance 
menos positiva do mercado mexicano. 
 

  



 
 
  Relatório & Contas Consolidado Intercalar 2020 19 

1.4 Impactos e medidas implementadas pelo Grupo 
no combate à pandemia 

Desde o início da pandemia, e mais concretamente a partir da segunda semana de março de 2020, o GRUPO encontra-se a 
monitorizar a evolução desta temática, numa primeira fase numa base diária e atualmente com uma frequência inferior, 
cumprindo e difundindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e das Autoridades locais e a atuar no sentido de 
minimizar os efeitos decorrentes daquele vírus nos seus colaboradores, nas comunidades onde se insere e no seu património.  
 
Especificamente, para dar uma resposta coordenada e organizada à presente crise, o GRUPO criou um comité permanente de 
acompanhamento (“Comité Covid”) consubstanciado numa rede de apoio com várias valências, a qual inclui os responsáveis 
dos mercados e uma equipa central dedicada. Aquela rede é centralmente coordenada pela Comissão Executiva, a qual, numa 
primeira fase, reunia pelo menos bissemanalmente, e que tem vindo a tomar conhecimento dos pontos de situação quanto ao 
impacto daquela crise: (1) nas pessoas, (2) na atividade corrente (nas vertentes económica e financeira), (3) no plano de 
negócios para 2020 e (4) na estratégia de médio prazo. 
 
Quanto ao impacto nas pessoas, as primeiras decisões tomadas anteciparam-se mesmo às restrições decretadas pelas diversas 
Autoridades locais e materializaram-se na definição de planos de contingência para aplicar em todos os locais onde o GRUPO 
operava, quer fossem nos diversos escritórios centrais, quer fossem nos estaleiros, frentes de obra, unidades industriais, etc.. 
De forma generalizada, o GRUPO implementou o teletrabalho para todas as funções em que tal se demonstrou viável e nas 
operações implementou medidas reforçadas de segurança e higiene reforçando os meios de proteção individual e 
monitorizando o cumprimento daquelas medidas por todas as pessoas, quer fossem colaboradores de empresas do GRUPO, quer 
fossem de subempreiteiros, fornecedores, clientes, fiscalizações, etc.. Adicionalmente, em relação aos colaboradores 
expatriados, o GRUPO assegurou um reforço da sua segurança ao contratar uma empresa de “global rescue” com capacidade de 
apoio tanto em termos de acesso a cuidados de saúde locais como quanto às eventuais viagens de regresso ao respetivo país 
de origem.  
 
Quanto ao impacto na atividade corrente, assistiu-se a uma redução do volume de negócios em 2020, face a igual período de 
2019, sendo provável que possam surgir novos impactos, nomeadamente pelo replaneamento da produção em alguns 
mercados enquanto os focos de contágio e de propagação do vírus não se encontrem neutralizados. Especificamente, na 
atividade de E&C, verificaram-se alguns impactos negativos decorrentes das medidas restritivas de saúde pública decretadas 
pelas Autoridades locais, das decisões adotadas por alguns clientes de suspenderem / interromperem os projetos em curso, de 
se terem constatado algumas dificuldades no desempenho de alguns subempreiteiros, e de se terem verificado algumas 
limitações logísticas que dificultaram a movimentação de mercadorias, equipamentos e pessoas. Nas restantes atividades, quer 
seja na recolha e tratamento de resíduos, quer seja na produção e comercialização de energia, a atividade tem mantido um 
nível relativamente normal. Adicionalmente, apesar dos níveis de produção verificados e de uma estabilidade na recolha e 
tratamento de resíduos domésticos, foi notória uma redução dos resíduos industriais fruto da forte travagem verificada na 
atividade económica.  
 
No seguimento do atrás descrito, importa referir que na generalidade dos projetos, mesmo naqueles em que se verificou uma 
interrupção por indicação das Autoridades locais ou dos nossos clientes, que tem havido uma posição de diálogo constante e 
salutar com os últimos por forma a acautelar o equilíbrio financeiro dos contratos.  
 
Por outro lado, de forma a assegurar a gestão da liquidez dos negócios, o GRUPO, nomeadamente em Portugal, acedeu ao regime 
de moratórias estabelecido pelo Estado / sistema financeiro Português, o qual lhe permitiu adiar cerca de 340 milhões de euros 
de reembolsos de capital e de juros. Paralelamente, o GRUPO negociou e tem vindo a negociar linhas adicionais de liquidez com 
os bancos portugueses (linhas COVID – no montante de cerca de 23 milhões de euros) e com os bancos locais nos principais 
países onde opera em África e na América Latina. De igual modo, e tendo em consideração o objetivo acima descrito, o GRUPO 
acelerou um conjunto de medidas de eficiência que já se encontravam em curso e procedeu ao adiamento de algum 
investimento previsto para 2020. 
 
Desta forma, em 30 de junho de 2020, o reembolso da dívida bruta com vencimento a 1 ano, no montante de 636 milhões de 
euros, encontra-se totalmente assegurado através das disponibilidades existentes, através das linhas de crédito disponíveis e 
não utilizadas, e/ou através das operações já refinanciadas ou em vias de refinanciamento após 30 de junho de 2020 (314 
milhões de euros). 
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Quanto ao impacto no cumprimento do plano de negócios para 2020, o GRUPO tem vindo a monitorizar periodicamente a 
evolução do mesmo, bem como a encetar algumas ações mitigadoras de forma a minimizar os desvios entretanto verificados. 
No entanto, dado que as incertezas subjacentes à pandemia continuam a persistir, nomeadamente a duração das medidas de 
restrição de saúde pública implementadas, a duração das restrições de circulação de pessoas, equipamentos e mercadorias, a 
possibilidade de uma segunda vaga e a possibilidade de descoberta de uma nova vacina, qualquer estimativa efetuada possui 
ainda um grau de fiabilidade limitado.     
 
Por fim, quanto ao impacto na estratégia de médio prazo, o GRUPO procedeu a uma reflexão sobre o “novo normal” através de 
uma metodologia baseada em 5 passos: (1) avaliação e compreensão da situação em todas as suas vertentes e em todos os 
negócios / empresas; (2) reforço da capacidade de resistência, assegurando a proteção dos seus ativos; (3) planeamento caso 
a caso da necessária retoma; (4) simulação de novos cenários para o futuro; e (5) adaptação da organização para o novo 
ambiente regulatório e concorrencial (o “novo normal”). No seguimento daquela reflexão, novos planos de ação têm vindo a 
ser elaborados com impacto positivo expectável na performance futura do GRUPO. Ainda a este respeito, no primeiro semestre 
de 2020, há que salientar a resiliência comercial evidenciada pelo GRUPO que, num período conturbado, mesmo assim conseguiu 
reforçar a sua carteira de encomendas o que lhe permite encarar o futuro com um otimismo moderado. 

1.5 Sustentabilidade e responsabilidade social 

A sustentabilidade e a responsabilidade social são vetores fundamentais da conduta do GRUPO MOTA-ENGIL e do seu compromisso 
com todos os países onde opera. 
 
Assim sendo, e mais reforçado neste período de pandemia, o GRUPO MOTA-ENGIL tem vindo a suportar as suas decisões numa 
matriz que inclui a perspetiva ambiental e social a par da vertente económica. A visibilidade da máxima “Um GRUPO mais 
sustentável, num mundo mais sustentável” está patente na seleção de ações recentes que o GRUPO desenvolveu e que se listam 
de seguida: 
 
i. Doação de equipamentos médicos de alta tecnologia para estabelecimentos hospitalares e centros de apoio à COVID-19; 
ii. Criação da plataforma AJUDA@ME pela Fundação Manuel António da Mota (“FMAM”); 
iii. Lançamento da 11ª edição do Prémio Manuel António da Mota sob o lema “Portugal Vence a Covid-19”; 
iv. Realização de campanhas no âmbito da promoção da saúde e segurança dos colaboradores do GRUPO MOTA-ENGIL; 
v. Atribuição, por parte da FMAM, de apoios no âmbito do programa de “Mobilidade Integrada” – doação de equipamentos 

e intervenções na esfera habitacional para pessoas com mobilidade condicionada; 
vi. Manutenção de programas de apoio, por parte da FMAM, em prol dos colaboradores do GRUPO MOTA-ENGIL (Bolsas de 

estudo, Programa “Primeira infância”, Consultório financeiro, Fundo de Apoio Social, Fundo 1+2); 
vii. Continuação do projeto “Cantinho do estudo” com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (POCH, Parceria para o 

Impacto, Portugal Inovação Social); 
viii. Apoio prestado pela FMAM na reconstrução / reabilitação de habitações degradadas de famílias em situação de 

vulnerabilidade social e económica;  
ix. Desenvolvimento de campanhas e ações de sensibilização ambiental junto das comunidades locais e de escolas; 
x. Realização da 8ª edição do projeto “Jovens Empreendedores”; 
xi. Doação de livros, manuais escolares e equipamentos desportivos a uma escola do Malawi e criação de uma relação 

permanente com esta instituição de ensino; 
xii. No âmbito da construção do Hospital Geral de Cabinda, e com o suporte e orientação da FMAM, a MOTA-ENGIL ANGOLA tem 

vindo a realizar diversas atividades de carácter social junto das comunidades circundantes, das quais se destacam a 
entrega de kits escolares e brinquedos a escolas e orfanatos, a reabilitação de salas de aulas da escola primária de 
Simindele e a criação de uma biblioteca, a reabilitação do posto de polícia de Chibodo, a limpeza / reabilitação do campo 
de jogos da comunidade local e a valorização de resíduos da construção civil; e 

xiii. No âmbito da construção do Instituto Hematológico Pediátrico, e com o suporte e orientação da FMAM, a MOTA-ENGIL 
ANGOLA tem vindo igualmente a realizar diversas atividades de carácter social junto das comunidades circundantes, das 
quais se destacam a reabilitação dos edifícios da comunidade de leprosos da Funda – Luanda, a reabilitação da área de 
neonatologia e impermeabilização da cobertura do Hospital Pediátrico David Bernardino, bem como o fornecimento e 
instalação de aparelhos de ar condicionado para o edifício sede do Ministério da Saúde. 

 
De destacar ainda o marco histórico atingido pelo GRUPO de 1.000 dias e de 4.500.000 horas trabalhadas sem acidentes no 
projeto de mineração localizado em Moatize, Moçambique, o que reforça que o trabalho em segurança é uma realidade, a 
realidade MOTA-ENGIL. 
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1.6 Perspetivas futuras 

As perspetivas do GRUPO MOTA-ENGIL para o ano 2020, muito condicionadas pela incerteza inerente à evolução da pandemia, são 
as seguintes: 
 

- Redução expectável do volume de negócios influenciada pelas regiões de África e da América Latina, pese embora o aumento 
estimado de atividade na Europa; 
 

- Margem EBITDA inferior à atingida em 2019; 
 

- Carteira de encomendas acima dos 5 mil milhões de euros; 
 

- Investimento abaixo dos 200 milhões de euros (parcialmente financiado por adiantamentos de clientes), uma redução face à 
estimativa inicial que se cifrava entre os 200 – 250 milhões de euros; e 
 

- Foco na geração orgânica de caixa de forma a fortalecer a estrutura de capital. 

1.7 Eventos subsequentes 

Acordo de parceria estratégica e investimento 
 
A MOTA-ENGIL S.G.P.S., S.A. informa que se encontra na fase final das negociações de um acordo de parceria estratégica e 
investimento (o “Acordo”) com um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo (top 5), com uma atividade significativa a 
nível mundial, visando que este grupo (o “Novo Parceiro”) se torne um acionista relevante e um parceiro de longo prazo do 
GRUPO MOTA-ENGIL. 
 
No âmbito do Acordo em perspetiva, a MOTA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, SGPS, SA (MGP), acionista dominante da MOTA-ENGIL, aceitou 
vender uma participação relevante no capital social da sociedade a um preço que reflete uma valorização que está muito acima 
do preço atual de mercado. 
 
Também nos termos do Acordo, se concluído com sucesso — o que se espera que ocorra em breve — e assumindo que as 
autorizações do regulador e várias outras condições precedentes serão cumpridas, o Novo Parceiro: 

• estabelecerá um acordo de parceria e investimento com o GRUPO MOTA-ENGIL para desenvolver em conjunto 
oportunidades comerciais e  

• comprometer-se-á a subscrever uma participação relevante num aumento de capital social de até 100 
milhões de novas ações que será submetido brevemente a deliberação em Assembleia Geral. 

 
Após este aumento do capital social: 

• será imputável à MGP uma participação de cerca de 40% do capital social da MOTA-ENGIL, sinal de total 
empenho e alinhamento com a sua posição histórica no GRUPO, e 

• o novo acionista atingirá uma participação ligeiramente superior a 30%. 
 

Esta nova estrutura acionista e o quadro desta parceria, que se baseia na avaliação do GRUPO de cerca de 750 milhões de euros, 
irá reforçar as capacidades financeiras, técnicas e comerciais do GRUPO MOTA-ENGIL, a fim de aumentar as suas atividades em 
todos os mercados e abrir novas oportunidades para novos desenvolvimentos. 
 
A MOTA-ENGIL, enquanto grupo multinacional de infraestruturas líder, reforçará assim o seu compromisso, com base nos seus 
75 anos de cultura e valores corporativos, para com os seus clientes, colaboradores, comunidades, ambiente e todos os outros 
stakeholders. 
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1.8 Mota-Engil na bolsa 

A evolução da performance da cotação da ação MOTA-ENGIL no primeiro semestre de 2020 pode ser analisada nos gráficos 
seguintes: 
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Em 30 de junho de 2020, o capital social da MOTA-ENGIL era composto por 237.505.141 ações, com um valor nominal de um 
euro cada, estando todas as ações admitidas à cotação na Euronext Lisbon. Nessa mesma data, a MOTA-ENGIL detinha 6.091.581 
ações próprias, correspondentes a 2,565% do seu capital social. 
 
A ação da MOTA-ENGIL fechou o primeiro semestre de 2020 com uma cotação de 1,142 euros, correspondendo a uma 
capitalização bolsista de cerca de 271 milhões de euros. O primeiro semestre do ano foi caraterizado por um aumento de 
volatilidade nos mercados financeiros e por um aumento da incerteza e aversão ao risco por parte dos investidores na sequência 
da pandemia do Covid-19 que teve o seu maior impacto entre os meses de março e maio. Este contexto, conduziu a um sell-off 
significativo no mercado de ações, ao qual não foi imune a performance da ação da MOTA-ENGIL, que apresentou uma 
desvalorização de 39% durante o primeiro semestre de 2020. Também o índice acionista português, PSI20, apresentou uma 
performance negativa no semestre, tendo desvalorizado 16%. Já o índice setorial Europeu, SXOP, fechou o semestre a 
desvalorizar 14%. 
 
Durante o primeiro semestre de 2020, a ação da MOTA-ENGIL atingiu um máximo de 1,900 euros, cotação registada no início de 
janeiro, e um mínimo de 1,012 euros, a qual foi registada em meados de maio. No período, foram transacionadas na Euronext 
Lisbon um total de 156 milhões de ações da MOTA-ENGIL, correspondendo a um volume médio diário de 1.237 mil ações.  
 
A Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 da MOTA-ENGIL decorreu no dia 18 de junho, tendo sido aprovados todos os 
pontos nela apreciados. 
 
 
 
Porto, 25 de agosto de 2020 
 
 
Gonçalo Moura Martins  
Chief Executive Officer 
 
 
José Pedro Freitas 
Chief Financial Officer 
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União 
Hoje 

Do setor da construção civil à energia, concessões 
e ambiente, o Grupo Mota-Engil investiu em novas áreas 
de negócio. Conquistou novos mercados assente  
na força de um Grupo unido, onde o espírito de equipa 
é o principal motor para a construção de um futuro 
de crescimento constante. 
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Energia 
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS 
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 

 

Notas
2020

€ '000
2019

€ '000

(não auditado) (não auditado)
Vendas e prestações de serviços 2 1 156 677                  1 344 329                  

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, Variação da produção e Subcontratos (502 249)                    (613 338)                    

Fornecimentos e serviços externos (244 269)                    (267 777)                    

Gastos com pessoal (268 139)                    (286 689)                    

Outros rendimentos / (gastos) operacionais 3 2 055                         17 491                       

Amortizações e depreciações 2 (95 798)                      (102 043)                    

Provisões e perdas de imparidade 2 (15 575)                      (1 236)                        

Rendimentos e ganhos financeiros 4 126 941                     43 933                       

Gastos e perdas financeiras 4 (169 203)                    (95 793)                      

Ganhos / (perdas) em empresas associadas e conjuntamente controladas 3 181                         1 297                         
Ganhos / (perdas) na alienação de empresas subsidiárias, conjuntamente controladas e associadas 3 655                         -                                 
Posição monetária líquida 7 359                         -                                 
Resultado antes de imposto 4 635                         40 175                       

Imposto sobre o rendimento 5 416                         (14 653)                      

Resultado líquido consolidado do período 10 051                       25 521                       

Atribuível:
a interesses que não controlam 15 092                       17 395                       

ao Grupo 5 (5 041)                        8 126                         

Resultado por ação:

  básico 5 (0,022 €) 0,035 €                      

  diluído 5 (0,022 €) 0,035 €                      

1º Semestre

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas   
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL 
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 

 

2020
€ '000

2019
€ '000

(não auditado) (não auditado)

Resultado líquido consolidado do período 10 051                         25 521                         

Itens de outro rendimento integral que poderão vir a ser reclassificados para a demonstração dos resultados

Empresas consolidadas pelo método integral

Das quais associadas ao impacto da hiperinflação em exercícios anteriores (5 765)                          (2 687)                          

Outras (68 012)                       (21 271)                       

109                              (500)                             

Impacto da hiperinflação no Zimbabwe (18 244)                       -                                    

(2 852)                          8                                   

(497)                             (1 099)                          

-                                    317                              

Empresas consolidadas pelo método integral

7 980                           (62)                               

12 245                         -                                    

Desvios atuariais, l íquidos de impostos (2 325)                          -                                    

Total do outro rendimento integral (77 362)                       (25 294)                       

Total do rendimento integral consolidado do período (67 311)                       227                              

a interesses que não controlam (25 176)                       6 934                           

ao Grupo (42 135)                       (6 707)                          

Empresas consolidadas pelo método da equivalência patrimonial

Diferenças cambiais decorrentes da transposição de demonstrações financeiras expressas em moeda estrangeira:

Variação, l íquida de impostos, no justo valor de instrumentos financeiros derivados de cobertura de fluxos de caixa

Itens de outro rendimento integral que não serão reclassificados para a demonstração dos resultados

1º Semestre

Variação, l íquida de impostos, no justo valor de instrumentos financeiros derivados de cobertura de fluxos de caixa

Diferenças cambiais decorrentes da transposição de demonstrações financeiras expressas em moeda estrangeira:

Variação, l íquida de impostos, no justo valor dos ativos tangíveis

Para ser l ido com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas

Variação, l íquida de impostos, no justo valor de outros investimentos financeiros registados a justo valor através de outro rendimento 
integral

Outro rendimento integral em empresas consolidadas pelo método da equivalência patrimonial 

Atribuível:
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA 
EM 30 DE JUNHO DE 2020 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

Notas
30/06/2020

€ '000
31/12/2019

€ '000

(não auditado) (não auditado)

Ativo
Não corrente

Goodwill 6 23 430               22 233               
Ativos intangíveis 613 894            629 811            
Ativos tangíveis 454 333            460 028            
Direitos de uso de ativos 264 420            246 411            
Investimentos financeiros em empresas associadas 2 e 7 85 479               103 908            
Investimentos financeiros em empresas conjuntamente controladas 2 23 972               19 902               
Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado 8 184 728            212 078            
Outros investimentos financeiros registados ao justo valor através de outro rendimento integral 8 69 384               54 088               
Propriedades de investimento 9 167 905            161 753            
Clientes e outros devedores 155 275            184 433            
Outros ativos não correntes 5 592 5 427 
Instrumentos financeiros derivados 100 4 
Ativos por impostos diferidos 189 629            186 296            

Total ativo não corrente 2 238 142         2 286 371         

Corrente
Inventários 290 482            332 599            
Clientes e outros devedores 979 167            1 059 462         
Ativos associados a contratos com clientes 619 024            568 360            
Outros ativos correntes 99 119               54 799               
Imposto sobre o rendimento 39 901               35 146               
Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado 8 1 743 10 568               
Caixa e seus equivalentes com recurso a prazo 10 78 346               98 303               
Caixa e seus equivalentes sem recurso à vista 10 43 799               34 593               
Caixa e seus equivalentes com recurso à vista 10 312 637            299 957            

Ativos não correntes detidos para venda 11 126 507            274 407            

Total ativo corrente 2 590 724         2 768 193         

Total do Ativo 2 4 828 866         5 054 564         

Passivo
Não corrente

Empréstimos sem recurso 12 126 827            110 425            
Empréstimos com recurso 12 1 106 003         866 760            
Passivos de locação 13 213 518            203 883            
Instrumentos financeiros derivados 684 688 
Fornecedores e credores diversos 97 640               93 943               
Passivos associados a contratos com clientes 47 183               44 247               
Outros passivos não correntes 153 170            157 746            
Provisões 110 179            106 587            
Passivos por impostos diferidos 159 025            161 984            

Total passivo não corrente 2 014 229         1 746 263         

Corrente
Empréstimos sem recurso 12 47 035               50 148               
Empréstimos com recurso 12 589 028            841 592            
Outros passivos financeiros 13 111 237            208 156            
Passivos de locação 13 78 349               69 999               
Instrumentos financeiros derivados - 9 
Fornecedores e credores diversos 776 197            885 832            
Passivos associados a contratos com clientes 333 386            233 639            
Outros passivos correntes 595 007            530 905            
Imposto sobre o rendimento 23 722               30 395               

Passivos não correntes detidos para venda 11 25 540               129 600            

Total passivo corrente 2 579 502         2 980 272         

Total do Passivo 2 4 593 731         4 726 535         

Capital próprio
Capital social 237 505            237 505            
Ações próprias (10 232)             (10 232)             
Reservas, Resultados transitados e Prémios de emissão (196 702)           (177 674)           

(5 041)                26 728               

25 530               76 327               

209 605            251 703            

Total do Capital próprio 235 135            328 030

Total do Capital próprio e Passivo 4 828 866         5 054 564         

Capital próprio atribuível ao Grupo

Interesses que não controlam

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas

Resultado líquido consolidado do período/exercício
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS  
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE  

         (VALORES EXPRESSOS  
 
 
 

Capital social Ações próprias
Prémios de 

emissão
Investimentos 

financeiros
Imóveis Derivados

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (auditado) 237 505                 (10 232)                  92 584                   27 702                   690                         65                           

Resultado líquido do período -                              -                              -                              -                              -                              -                              
Outro rendimento integral consolidado do período -                              -                              -                              -                              -                              (1 599)                    
Distribuição de dividendos -                              -                              -                              -                              -                              -                              
Transferências para outras reservas -                              -                              -                              -                              -                              -                              
Outros movimentos -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Saldo em 30 de junho de 2019 (não auditado) 237 505                 (10 232)                  92 584                   27 702                   690                         (1 533)                    

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (auditado) 237 505                 (10 232)                  92 584                   27 702                   17 261                   (649)                        

Resultado líquido do período -                              -                              -                              -                              -                              -                              
Outro rendimento integral consolidado do período -                              -                              -                              12 245                   5 202                      (389)                        
Distribuição de dividendos -                              -                              -                              -                              -                              -                              
Transferências para outras reservas -                              -                              -                              -                              -                              -                              
Outros movimentos -                              -                              -                              -                              -                              -                              
Saldo em 30 de junho de 2020 (não auditado) 237 505                 (10 232)                  92 584                   39 947                   22 462                   (1 038)                    

Reservas de justo valor

Para ser lido com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas   
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ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 
JUNHO DE 2020 E 2019 
EM MILHARES DE EUROS) 

Reservas de 
conversão cambial

Reservas legais
Outras reservas e 

resultados 
transitados

Resultado líquido 
do período

Capital próprio 
atribuível ao 

Grupo

Capital próprio 
atribuível a int. 

que não controlam

Total do capital 
próprio

(212 093)                55 166 (37 491) 23 612 177 509 269 037 446 546 

- - - 8 126 8 126 17 395 25 521 
(13 488) - 254 - (14 833) (10 462) (25 294) 

- - (17 125) - (17 125) (9 328) (26 452) 
- - 23 612 (23 612) - - - 
- - (5 448) - (5 448) 3 033 (2 415) 

(225 581)                55 166 (36 197) 8 126 148 231                 269 676                 417 906                 

(292 752)                57 733 (79 555) 26 728 76 327 251 703 328 030 

- - - (5 041) (5 041) 15 092 10 051 
(51 827) - (2 325) - (37 094) (40 268) (77 362) 

- - - - - (1 850) (1 850) 
- - 26 728 (26 728) - - - 
- - (8 662) - (8 662) (15 072) (23 734) 

(344 579)                57 733 (63 813) (5 041) 25 530 209 605                 235 135                 
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019 

 

Notas
2020

€ '000
2019

€ '000

Atividades operacionais (não auditado) (não auditado)
Recebimentos de clientes 1 040 403               1 122 921              
Pagamentos a fornecedores (663 615)                 (835 228)                
Pagamentos ao pessoal (263 537)                 (194 609)                

Fluxos gerados pelas operações 113 251                   93 084                   

(Pagamento)/Recebimento de imposto sobre o rendimento (13 293)                    (12 809)                  
Outros recebimentos/(pagamentos) de atividades operacionais 428                          514                         

Fluxos das atividades operacionais (1) 100 386                   80 789                   

Atividades de investimento
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 53 347                     14 641                   
Ativos tangíveis, intangíveis e direitos de uso de ativos 14 435                     9 302                      
Subsídios ao investimento 4 359                       -                              
Juros e proveitos similares 27 494                     16 203                   
Outras aplicações financeiras 19 957                     30 543                   
Dividendos 2 183                       652                         

121 775                   71 341                   
Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros (3 597)                      (11 916)                  
Empréstimos concedidos -                                (11 962)                  
Ativos tangíveis, intangíveis e direitos de uso de ativos (108 605)                 (115 801)                

(112 202)                 (139 678)                
Fluxos das atividades de investimento (2) 9 573                       (68 337)                  

Atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 103 164                   214 605                 
Contratos de locação 74 969                     19 822                   

178 133                   234 427                 
Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos (72 460)                    (86 226)                  
Contratos de locação (52 678)                    (22 969)                  
Juros e custos similares (102 320)                 (75 975)                  
Dividendos (1 850)                      (21 441)                  

(229 307)                 (206 611)                

Fluxos das atividades de financiamento (3) (51 174)                    27 817                   

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 58 784                     40 268                   
(210)                         -                              

Efeito das diferenças de câmbio (37 275)                    1 148                      
Efeito da hiperinflação no saldo inicial de caixa e seus equivalentes 586                          -                              
Caixa e seus equivalentes no início do período 334 550                   352 852                 
Caixa e seus equivalentes no fim do período 10                356 436                   394 269                 

Para ser lido em conjunto com o anexo às demonstrações financeiras consolidadas

Efeito da caixa e seus equivalentes das empresas registadas como detidas para venda
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0. Nota Introdutória 
 
A MOTA-ENGIL, SGPS, SA, com sede no Edifício Mota, Rua do Rego Lameiro, nº 38 4300-454 Porto (MOTA-ENGIL SGPS ou EMPRESA), e 
as suas empresas participadas (GRUPO ou GRUPO MOTA-ENGIL), têm como atividades principais a execução de empreitadas de obras 
públicas e privadas e atividades com elas conexas, bem como a recolha e tratamento de resíduos e . A atividade do GRUPO é 
desenvolvida essencialmente em três regiões: Europa, África e América Latina. As ações da MOTA-ENGIL SGPS encontram-se 
admitidas à cotação na Euronext Lisbon. 
 
A descrição mais detalhada das atividades do GRUPO é fornecida na Nota 2. Segmentos de negócio deste anexo. 
 
Todos os montantes explicitados neste anexo são apresentados em milhares de euros, arredondados à unidade mais próxima, 
salvo se expressamente referido em contrário. 
 

1. Bases de apresentação, de Consolidação e Principais políticas contabilísticas  

 
1.1. BASES DE APRESENTAÇÃO 
 
As demonstrações financeiras consolidadas do GRUPO MOTA-ENGIL foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas que o constituem, ajustados no processo de consolidação.  
 
O Conselho de Administração procedeu à avaliação da capacidade do GRUPO operar em continuidade, tendo por base toda a 
informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo acontecimentos 
subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras disponíveis sobre o futuro. Em resultado da avaliação efetuada, 
o Conselho de Administração concluiu que o GRUPO dispõe dos recursos adequados para manter as suas atividades, não havendo 
intenção de as cessar no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na 
preparação das demonstrações financeiras consolidadas anexas. 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e de acordo com as interpretações emitidas pelo 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou pelo anterior Standards Interpretation Committee (SIC), tal 
como adotadas pela União Europeia à data de 1 de janeiro de 2020. No que se refere às empresas do GRUPO que utilizam 
normativos contabilísticos diferentes, foram efetuados ajustamentos de conversão para as IFRS. 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Euro por esta ser a moeda principal das operações do GRUPO. 
As demonstrações financeiras das empresas participadas expressas em moeda estrangeira foram convertidas para Euro de acordo 
com o descrito nas Notas 1.3 h) e i) das bases de consolidação apresentadas no Relatório e Contas Consolidadas de 2019. 
 
Todas as estimativas e assunções efetuadas pelo Conselho de Administração foram efetuadas com base no seu conhecimento à 
data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso. 
 
Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, em conformidade com as IFRS, o Conselho de Administração do 
GRUPO adotou certos pressupostos e estimativas que afetaram os ativos e passivos reportados, bem como os rendimentos e 
gastos incorridos relativos aos períodos apresentados, os quais se encontram descritos na alínea xxii) do capítulo Principais 
políticas contabilísticas apresentado no Relatório e Contas Consolidadas de 2019. 
 
Por último, as demonstrações financeiras consolidadas do GRUPO MOTA-ENGIL em 30 de junho de 2020 foram elaboradas de acordo 
com as políticas contabilísticas e os métodos de cálculo apresentados no Relatório e Contas Consolidadas de 2019, tendo em 
consideração as disposições da IAS 34 – Relato financeiro intercalar. 
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1.2. NORMAS, INTERPRETAÇÕES, EMENDAS E REVISÕES QUE ENTRARAM EM VIGOR NO 
SEMESTRE 
 
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões adotadas (“endorsed”) pela União Europeia foram aplicadas pela 
primeira vez no semestre findo em 30 de junho de 2020:  
 

Norma / Interpretação
 Aplicável na União Europeia 
nos exercícios iniciados em 

ou após 
 Conteúdo 

IFRS 3 (alteração) – Definição de negócio 1/jan/20
Esta alteração constitui uma revisão à definição de negócio para efeitos de 
contabilização de concentrações de atividades empresariais. A nova 
definição exige que uma aquisição inclua um input  e um processo 
substancial que conjuntamente gerem outputs . Os outputs  passam a ser 
definidos como bens e serviços que sejam prestados a clientes, que gerem 
rendimentos de investimentos financeiros e outros rendimentos, excluindo 
os retornos sob a forma de reduções de custos e outros benefícios 
económicos para os acionistas. Passam a ser permitidos "testes de 
concentração" para determinar se uma transação se refere à aquisição de 
um ativo ou de um negócio. 

IFRS 9, IAS 39  e IFRS 7 (alteração) - Reforma das taxas de juro de 
referência

1/jan/20
Esta alteração faz parte da primeira fase do projeto "IBOR reform" do IASB e 
permite isenções relacionadas com a reforma do benchmark para as taxas 
de juro de referência. As isenções referem-se à contabilidade de cobertura, 
em termos de: i) componentes de risco; ii) requisito de 'altamente 
provável'; iii) avaliação prospectiva; iv) testes de eficácia retrospetivos (para 
adotantes da IAS 39); e v) reciclagem da reserva de cobertura de fluxos de 
caixa, e têm como objetivo que a reforma das taxas de juro de referência 
não determine a cessação da contabilidade de cobertura. No entanto, 
qualquer ineficácia de cobertura apurada deve continuar a ser reconhecida 
na demonstração dos resultados.

IAS 1 e IAS 8 (alteração) - Definição de material 1/jan/20 Esta alteração introduz uma modificação ao conceito de material. Inclui 
clarificações quanto à referência a informações pouco claras, 
correspondendo a situações em que o seu efeito é similar a omitir ou 
distorcer tais informações, no contexto global das demonstrações 
financeiras; e ainda clarificações quanto ao termo "principais utilizadores 
das demonstrações financeiras", sendo estes definidos como "atuais e 
futuros investidores, financiadores e credores" que dependem das 
demonstrações financeiras para obterem uma parte significativa da 
informação de que necessitam. 

Estrutura conceptual – Alterações na referência a outras IFRS 1/jan/20
Como resultado da publicação da nova estrutura conceptual, o IASB 
introduziu alterações no texto de várias normas e interpretações, de forma 
a clarificar a aplicação das novas definições de ativo / passivo e de gasto / 
rendimento, além de algumas das características da informação financeira. 
Essas alterações são de aplicação retroespectiva, exceto se impraticáveis.

 
 

Em 30 de junho de 2020, não foram gerados efeitos materiais nas demonstrações financeiras consolidadas anexas decorrentes 
da adoção das normas / interpretações / emendas e revisões acima referidas. 
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1.3. NORMAS, INTERPRETAÇÕES, EMENDAS E REVISÕES AINDA NÃO ADOTADAS PELA UNIÃO 
EUROPEIA 
 
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, não 
foram, até 30 de junho de 2020, adotadas (“endorsed”) pela União Europeia: 
 

Norma / Interpretação
 Aplicável na União Europeia 
nos exercícios iniciados em 

ou após 
 Conteúdo 

IFRS 16 (Alterações) - Locações: Bonificações de rendas relacionadas 
com a COVID-19

1/jun/20 Esta alteração introduz um expediente prático para os locatários (mas não 
para os locadores), que os isenta de avaliar se as bonificações atribuídas 
pelos locadores no âmbito da COVID-19 se qualificam como "modificações" 
quando estejam cumpridos cumulativamente três critérios: i) a alteração 
nos pagamentos de locação resulta numa retribuição revista para a locação 
que é substancialmente igual ou inferior à retribuição imediatamente 
anterior à alteração; ii) qualquer redução dos pagamentos de locação 
apenas afeta pagamentos devidos em, ou até 30 de junho de 2021; e iii) não 
existem alterações significativas a outros termos e condições da locação. Os 
locatários que optem pela aplicação desta isenção contabilizam a alteração 
aos pagamentos das rendas como rendas variáveis de locação  no(s) 
período(s) no(s) qual(is) o evento ou condição que leva à redução de 
pagamento ocorre. Esta alteração é aplicada retrospetivamente com os 
impactos refletidos como um ajustamento nos resultados transitados (ou 
outra componente de capital próprio, conforme apropriado) no início do 
período de relato anual em que o locatário aplica a alteração pela primeira 
vez.

IFRS 1 - Subsidiária enquanto adoptante das IFRS pela primeira vez 1/jan/22 Esta melhoria clarifica que quando a subsidiária optar pela mensuração dos 
seus ativos e passivos pelos montantes incluídos nas demonstrações 
financeiras consolidadas da empresa-mãe, a mensuração das diferenças de 
transposição acumuladas de todas as operações estrangeiras podem ser 
efetuadas pelos montantes que seriam registados nas demonstrações 
financeiras consolidadas, baseada na data de transição da empresa-mãe 
para as IFRS.

IFRS 9 - Desreconhecimento de passivos - custos incorridos a incluir 
no teste dos 10% de variação

1/jan/22 Esta melhoria clarifica que no âmbito dos testes de desreconhecimento 
efetuados aos passivos renegociados, o mutuário deve determinar o valor 
líquido entre honorários pagos e honorários recebidos considerando apenas 
os honorários pagos ou recebidos entre o mutuário e o financiador, 
incluindo honorários pagos ou recebidos, por qualquer uma das entidades 
em nome da outra.

IFRS 16 - Incentivos à locação 1/jan/22 Esta melhoria refere-se à alteração do Exemplo ilustrativo 13 que 
acompanha a IFRS 16, para eliminar inconsistências no tratamento 
contabilístico de incentivos à locação, atribuídos pelo locador. 

IAS 41 - Tributação e mensuração do justo valor 1/jan/22 Esta melhoria elimina o requisito de exclusão dos fluxos de caixa fiscais na 
mensuração de justo valor dos ativos biológicos, assegurando a consistência 
com os princípios da IFRS 13 – ‘Justo valor’. 

IAS 1 (Alteração) - Apresentação das demonstrações financeiras - 
classificação de passivos

1/jun/22 Esta alteração pretende clarificar a classificação dos passivos como saldos 
correntes ou não correntes em função dos direitos que uma entidade tem 
de diferir o seu pagamento no final de cada período de relato.  A 
classificação dos passivos não é afetada pelas expectativas da entidade (a 
avaliação deverá determinar se um direito existe, mas não deverá 
considerar se a entidade irá ou não exercer tal direito), ou por eventos 
ocorridos após a data de relato, como seja o incumprimento de um 
"covenant". Esta alteração inclui ainda uma nova definição de "liquidação" 
de um passivo. Esta alteração é de aplicação retrospetiva.
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Norma / Interpretação
 Aplicável na União Europeia 
nos exercícios iniciados em 

ou após 
 Conteúdo 

IFRS 3 (Alteração) - Referências à Estrutura conceptual 1/jun/22 Esta alteração atualiza as referências à Estrutura conceptual no texto da 
IFRS 3, não tendo sido introduzidas alterações aos requisitos contabilísticos 
para as concentrações de atividades empresariais. Esta alteração também 
clarifica o tratamento contabilístico a adotar relativamente aos passivos e 
passivos contingentes no âmbito da IAS 37 e IFRIC 21, incorridos 
separadamente versus incluídos numa concentração de atividades 
empresariais. Esta alteração é de aplicação prospetiva.

IAS 16 (Alteração) - Rendimentos obtidos antes da entrada em 
funcionamento

1/jun/22 Esta alteração específica o tratamento contabilístico dado à contraprestação 
obtida com a venda de produtos que resultam da produção em fase de 
teste dos ativos fixos tangíveis, proibindo a sua dedução ao custo de 
aquisição dos ativos. Esta alteração é de aplicação retrospetiva, sem 
reexpressão dos comparativos.

IAS 37 (Alteração) - Contratos onerosos - custos de cumprir com um 
contrato

1/jun/22 Esta alteração especifica que na avaliação sobre se um contrato é ou não 
oneroso, apenas podem ser considerados os gastos diretamente 
relacionados com o cumprimento do contrato, como os custos incrementais 
relacionados com mão-de-obra direta e materiais e a alocação de outros 
gastos diretamente relacionados como a alocação dos gastos de depreciação 
dos ativos tangíveis utilizados para realizar o contrato. Esta alteração deverá 
ser aplicada aos contratos que, no início do primeiro período anual de 
relato ao qual a alteração é aplicada, ainda incluam obrigações contratuais 
por satisfazer, sem haver lugar à reexpressão do comparativo.

IFRS 17 – Contratos de seguro 1/jan/23 Esta nova norma substitui a IFRS 4 e é aplicável a todas as entidades que 
emitam contratos de seguro, contratos de resseguro e contratos de 
investimento com características de participação discricionária. A IFRS 17 
baseia-se na mensuração corrente das responsabilidades técnicas a cada 
data de relato. A mensuração corrente pode assentar num modelo 
completo (“building block approach ”) ou simplificado (“premium allocation 
approach ”). O reconhecimento da margem técnica é diferente consoante 
esta seja positiva ou negativa. A IFRS 17 é de aplicação retrospetiva.

IFRS 17 (Alteração) - Contratos de seguro 1/jan/23 Esta alteração compreende alterações específicas em oito áreas da IFRS 17, 
tais como: i) âmbito; ii) nível de agregação dos contratos de seguros; iii) 
reconhecimento; iv) mensuração; v) modificação e desreconhecimento; vi) 
apresentação da Demonstração da posição financeira; vii) reconhecimento e 
mensuração da Demonstração dos resultados; e viii) divulgações.  Esta 
alteração também inclui clarificações que têm como objetivo simplificar 
alguns dos requisitos desta norma e agilizar a sua implementação. 

À presente data, não se estimam efeitos materiais nas demonstrações financeiras consolidadas do GRUPO decorrentes da adoção 
das normas / interpretações / emendas e revisões acima referidas. 

2. Segmentos de negócio

O GRUPO serve-se da sua organização interna para efeitos de gestão como base para o seu reporte de informação por segmentos 
de negócio. 

O GRUPO encontra-se organizado pelas seguintes áreas geográficas: Europa (subdividida em Engenharia e Construção e Ambiente 
e Serviços), África e América Latina. 

Os montantes relativos à MOTA-ENGIL, SGPS, à MOTA-ENGIL CAPITAL e suas empresas participadas e a outras empresas instrumentais 
foram incluídos na coluna “Outros, eliminações e intragrupo”, a qual também inclui os montantes relativos às transações e aos 
saldos mantidos entre as empresas dos diferentes segmentos de negócio. 

Estes segmentos foram identificados tendo em consideração o facto de serem unidades do GRUPO que desenvolvem atividades 
onde se podem identificar separadamente as receitas e as despesas, em relação às quais é produzida informação financeira 
separada, os seus resultados operacionais são revistos pela gestão e sobre os quais esta última toma decisões. 

As empresas / entidades incluídas na consolidação e respetivos métodos de consolidação, sedes, proporção de capital detido, 
atividade, data de constituição e data de aquisição das mesmas, são tal como se apresenta no Apêndice A. 
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Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, a informação financeira por segmentos de negócio pode ser analisada 
como se segue: 

2020 2019 2020 2019
Europa Engenharia e Construção 330 652 283 511 12 872 10 480 
Europa Ambiente e Serviços 137 296 126 840 34 982 29 433 
África 385 273 452 580 69 441 91 339 
América Latina 305 275 457 494 26 506 59 078 

Outros, eliminações e intragrupo (1 819) 23 904 274 3 685 
Grupo Mota-Engil 1 156 677 1 344 329                144 075 194 016 

Vendas e prestações de serviços EBITDA

EBITDA corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados: “Vendas e prestações de serviços” + “Custo das mercadorias 
vendidas e das matérias consumidas, Variação da produção e Subcontratos” + “Fornecimentos e serviços externos” + “Gastos com pessoal” + “Outros rendimentos / (gastos) 
operacionais”. 

Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, as amortizações e depreciações, bem como as provisões e perdas de 
imparidade por segmentos de negócio podem ser analisadas como se segue: 

2020 2019 2020 2019
Europa Engenharia e Construção 10 817 9 876 99 (219) 
Europa Ambiente e Serviços 31 169 30 365 (795) 263 
África 43 291 48 678 9 210 (4 183) 
América Latina 8 964 11 077 5 095 1 113 

Outros, eliminações e intragrupo 1 557 2 046 1 966 4 262 
Grupo Mota-Engil 95 798 102 043 15 575 1 236 

Amortizações e depreciações Provisões e perdas de imparidade

No semestre findo em 30 de junho de 2020, as provisões e perdas de imparidade constituídas destinaram-se, essencialmente, a 
acautelar os eventuais efeitos negativos provocados pela pandemia Covid-19 no recebimento futuro de algumas contas a receber 
e no valor de realização de alguns ativos não correntes. 

Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o ativo líquido total e o passivo do GRUPO por segmentos de negócio 
podem ser analisados como se segue: 

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Europa Engenharia e Construção 996 891 986 933 744 907 761 127 
Europa Ambiente e Serviços 966 361 953 345 772 058 771 425 
África 2 042 333 1 989 463                1 678 509 1 620 215                
América Latina 1 083 933 1 320 677                1 220 161 1 146 067                

Outros, eliminações e intragrupo (260 651) (195 854) 178 096 427 701 
Grupo Mota-Engil 4 828 866 5 054 564                4 593 731 4 726 535                

PassivoAtivo

No semestre findo em 30 de junho de 2020 e no ano findo em 31 de dezembro de 2019, o investimento e os investimentos 
financeiros em empresas associadas e conjuntamente controladas por segmentos de negócio podem ser analisados como se 
segue: 

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Europa Engenharia e Construção 15 355 19 456 - - 
Europa Ambiente e Serviços 25 987 100 670 2 891 2 834 
África 40 711 70 864 2 941 8 739 
América Latina 11 284 69 354 98 680 104 153 

Outros, eliminações e intragrupo 832 2 022 4 938 8 084 
Grupo Mota-Engil 94 170 262 366 109 451 123 810 
(a) Aumento líquido (aumentos-alienações) ocorrido nas rubricas de ativos intangíveis, de ativos tangíveis e de direitos de uso de ativos.

Investimento (a)
Investimentos financeiros em empresas 
associadas e conjuntamente controladas

No semestre findo em 30 de junho de 2020, não ocorreram alterações materiais nos segmentos de negócio do GRUPO nem na 
forma de apuramento e contabilização dos montantes inscritos nos mesmos. 
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3. Outros rendimentos / (gastos) operacionais

Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, esta rubrica incluía cerca de 7.000 milhares de euros e 12.700 milhares de 
euros, respetivamente, de variações positivas de justo valor em algumas propriedades de investimento detidas pelo GRUPO no 
México. 

4. Resultados financeiros

Os resultados financeiros (Rendimentos e ganhos financeiros – Gastos e perdas financeiras) nos semestres findos em 30 de junho 
de 2020 e 2019 podem ser analisados como se segue: 

2020 2019
Rendimentos e ganhos financeiros
Ativos mensurados ao custo amortizado:

Juros obtidos 20 872 14 709 
Descontos de pronto pagamento obtidos 209 162 
Diferenças de câmbio favoráveis 97 888 25 108 

Outros ativos financeiros:
Rendimentos de participações de capital - Outros investimentos financeiros registados ao justo valor através de outro rendimento integral 1 799 - 
Outros rendimentos e ganhos financeiros 6 173 3 954 

126 941 43 933 
Gastos e perdas financeiras
Passivos mensurados ao custo amortizado:

Juros suportados 67 599 58 403 
Descontos de pronto pagamento concedidos 188 313 
Diferenças de câmbio desfavoráveis 52 070 12 503 

Outros passivos financeiros:
Outros gastos e perdas financeiras 49 346 24 573 

169 203 95 793 
Resultados financeiros (42 262) (51 860) 

5. Resultados por ação

A EMPRESA emitiu apenas ações ordinárias, pelo que não existem direitos especiais de dividendo ou voto. 

Não se verifica no GRUPO qualquer situação que possa representar uma redução dos resultados por ação com origem em opções, 
“warrants”, obrigações convertíveis ou outros direitos associados a ações ordinárias. Assim, não existe dissemelhança entre o 
cálculo do resultado por ação básico e o cálculo do resultado por ação diluído. 

Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, não foram emitidas quaisquer ações ordinárias. 

Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, o apuramento dos resultados por ação pode ser demonstrado como se 
segue: 

2020 2019
Resultado líquido consolidado do período atribuível ao Grupo (I) (5 041) 8 126 

Número médio de ações ordinárias (II) 237 505 141              237 505 141            
Número médio de ações próprias no período (III) 6 091 581 6 091 581                
Número médio de ações em circulação (II - III) 231 413 560 231 413 560
Resultado por ação:
básico (I) / (II - III) -0,022 € 0,035 €
diluído (I) / (II - III) -0,022 € 0,035 €
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6. Goodwill

A informação relativa ao Goodwill, com referência a 30 de junho de 2020 e a 31 de dezembro de 2019, pode ser analisada como 
se segue: 

30/06/2020 31/12/2019
Goodwill                                      

líquido
Goodwill                                      

líquido
Europa Engenharia e Construção
Mota-Engil Central Europe Polónia 5 648 5 764 

5 648 5 764 
Europa Ambiente e Serviços
Grupo Suma 9 380 9 380 
Outros 1 023 1 023 

10 403 10 403 
África
Estradas do Zambeze 2 711 - 
Outros 1 047 1 166 

3 758 1 166 
América Latina
Empresa Construtora Brasil 3 273 4 430 
Consita 348 470 

3 621 4 900 
23 430 22 233 

Os movimentos ocorridos no Goodwill nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 foram como se segue: 

2020 2019

Goodwill  no início do semestre 22 233 36 852 

Alterações no goodwill  por variação de perímetro
Sistemas Electricos Metropolitanos - 2 739 
Estradas do Zambeze 2 711 - 

2 711 2 739 
Alterações no Goodwill  por atualização cambial
Mota-Engil Central Europe Polónia (116) 37 
Empresa Construtora Brasil (1 157) 96 
ME Construction South Africa - 230 
Outros (241) 11 

(1 514) 374 
Goodwill no final do semestre 23 430 37 226 

No semestre findo em 30 de junho de 2020, o GRUPO reforçou em 55% a sua participação financeira na ESTRADAS DO ZAMBEZE, 
passando a controlar aquela entidade, e a deter 95% do seu capital social. 

7. Investimentos financeiros em empresas associadas

Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o detalhe dos investimentos financeiros em empresas associadas era 
como se segue: 

30/06/2020 31/12/2019
Concessionária Autopista Cardel (segmento América Latina) 27 514 29 908 
Autopista Urbana Siervo de la Nación (segmento América Latina) 24 637 27 638 
Concessionária Autopista Tuxpan-Tampico (segmento América Latina) 21 191 25 046 
Empresas associadas do Grupo Suma (segmento Europa - Ambiente e Serviços) 2 891 2 834 
SPRI (segmento África) 2 026 2 480 
Estradas do Zambeze e participada (segmento África) - 5 556 
Outros 7 220 10 446 

85 479 103 908 

No semestre findo em 30 de junho de 2020, a redução ocorrida nesta rubrica resultou, essencialmente, do impacto cambial 
negativo verificado nos investimentos financeiros detidos nas empresas concessionárias de auto-estradas mexicanas, bem como 
da alteração do método de consolidação da ESTRADAS DO ZAMBEZE, no seguimento da aquisição de controlo ocorrida no semestre. 
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8. Outros investimentos financeiros

Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o detalhe dos outros investimentos financeiros era como se segue: 

30/06/2020 31/12/2019
Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado (não corrente)
Títulos de dívida pública angolana 184 728 201 118 
Títulos de dívida pública da Costa do Marfim - 10 960 

184 728 212 078 
Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado (corrente)
Títulos de dívida pública angolana 1 743 8 741 
Títulos de dívida pública da Costa do Marfim - 1 827 

1 743 10 568 
186 472 222 646 

Outros investimentos financeiros registados ao justo valor através de outro rendimento integral
BAI-Banco Angolano de Investimentos 56 573 40 776 
STI 4 577 5 144 
Auto - Sueco Angola 2 724 2 724 
Concessionária Alternativas Viales 1 299 1 480 
Outros 4 211 3 964 

69 384 54 088 

9. Propriedades de investimento

No semestre findo em 30 de junho de 2020, a variação ocorrida nesta rubrica foi justificada, essencialmente, pela consolidação 
da LOGZ (no seguimento da aquisição de 70% do seu capital social), pela variação positiva de justo valor verificada em algumas 
propriedades de investimento detidas no México e pela variação cambial negativa verificada nas propriedades de investimento 
detidas pelo GRUPO na América Latina.

10. Caixa e seus equivalentes

Os montantes relativos às rubricas de “Caixa e seus equivalentes com recurso” em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 
2019, são como se segue: 

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Outras aplicações financeiras - 525 - - - 525 
Depósitos bancários e caixa

Depósitos bancários 309 554 296 895 78 346 98 303 387 899 395 198 
Caixa 3 083 2 537 - - 3 083 2 537 

312 637 299 957 78 346 98 303 390 982 398 260 

À vista A prazo Total

Os montantes relativos à rubrica de “Caixa e seus equivalentes sem recurso” em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 
2019, são como se segue: 

30/06/2020 31/12/2019
Depósitos bancários e caixa

Depósitos bancários 43 773 34 572 
Caixa 26 21 

43 799 34 593 

À vista

11. Ativos / passivos não correntes detidos para venda

A informação relativa aos ativos e passivos não correntes detidos para venda, com referência a 30 de junho de 2020 e a 31 de 
dezembro de 2019, pode ser analisada como se segue: 

30/06/2020 31/12/2019
Investimento financeiro no subgrupo Lineas (segmento outros, eliminações e intragrupo) 89 396 89 396 
Ativos da Takargo (segmento outros, eliminações e intragrupo) 30 754 31 092 
Ativos da APP Coatzacoalcos Villahermosa (segmento América Latina) - 131 347 
Ativos da Mercado Urbano (segmento outros, eliminações e intragrupo) - 14 577 
Outros (segmento outros, eliminações e intragrupo) 6 356 7 995 
Ativos não correntes detidos para venda 126 507 274 407 
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30/06/2020 31/12/2019
Passivos da Takargo (segmento outros, eliminações e intragrupo) 25 540 23 804 
Passivos da APP Coatzacoalcos Villahermosa (segmento América Latina) - 97 964 
Passivos da Mercado Urbano (segmento outros, eliminações e intragrupo) - 7 832 
Passivos não correntes detidos para venda 25 540 129 600 

No semestre findo em 30 de junho de 2020, a variação ocorrida nas rubricas de Ativos / Passivos não correntes detidos para 
venda deveu-se, essencialmente, à concretização da alienação de 100% da MERCADO URBANO – GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA. e à alienação 
parcial, com perda de controlo, da APP COATZACOALCOS VILLAHERMOSA, SAPI DE CV. No seu conjunto, estas transações geraram uma 
mais valia de cerca de 2 milhões de euros. 

12. Endividamento

Os montantes relativos aos empréstimos com recurso em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, são como se 
segue: 

Corrente                                                                    
( a 1 ano)

entre 1 e 2 anos entre 2 e 5 anos a mais de 5 anos Não corrente Total

30/06/2020
Empréstimos por obrigações não convertíveis 67 048 12 533 328 557 - 341 090 408 138 
Dívidas a instituições de crédito:

Empréstimos bancários 315 837 243 579 389 562 70 612 703 753 1 019 590                
Descobertos bancários 43 342 - - - - 43 342 
Contas caucionadas 55 217 - - - - 55 217 

Outros empréstimos obtidos:
Emissões de papel comercial 93 307 47 517 7 472 - 54 990 148 297 
Outros empréstimos 14 278 5 207 964 - 6 171 20 448 

589 028 308 836 726 555 70 612 1 106 003 1 695 032                
31/12/2019
Empréstimos por obrigações não convertíveis 61 059 21 737 331 575 - 353 312 414 371 
Dívidas a instituições de crédito:

Empréstimos bancários 560 606 176 790 273 234 10 924 460 948 1 021 554                
Descobertos bancários 55 075 - - - - 55 075 
Contas caucionadas 64 616 - - - - 64 616 

Outros empréstimos obtidos:
Emissões de papel comercial 99 990 24 500 28 000 - 52 500 152 490 
Outros empréstimos 246 - - - - 246 

841 592 223 027 632 809 10 924 866 760 1 708 352                

As emissões de papel comercial, embora tenham o seu vencimento num prazo igual ou inferior a um ano, encontram-se, 
maioritariamente, abrangidas por programas de médio e longo prazo que asseguram a sua renovação automática ao longo do 
tempo. Nestas circunstâncias, e dado que o Conselho de Administração do GRUPO pretende continuar a utilizar aqueles programas 
durante a sua vigência, registou as emissões de papel comercial como exigíveis no médio e longo prazo. 

Os montantes relativos aos empréstimos sem recurso em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, são como se segue: 

Corrente
( a 1 ano)

entre 1 e 2 anos entre 2 e 5 anos a mais de 5 anos Não corrente Total

30/06/2020
Dívidas a instituições de crédito:

Empréstimos bancários 24 447 11 430 86 191 19 268 116 889 141 336 
Contas caucionadas 20 088 - - - - 20 088 

Outros empréstimos obtidos:
Emissões de papel comercial 2 500 2 500 7 439 - 9 939 12 439 

47 035 13 930 93 629 19 268 126 827 173 863 
31/12/2019
Dívidas a instituições de crédito:

Empréstimos bancários 27 596 13 228 71 079 14 929 99 236 126 833 
Descobertos bancários 2 039 - - - - 2 039 
Contas caucionadas 18 013 - - - - 18 013 

Outros empréstimos obtidos:
Emissões de papel comercial 2 500 2 500 7 500 1 189 11 189 13 689 

50 148 15 728 78 579 16 118 110 425 160 573 
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13. Outros passivos financeiros e passivos de locação

Os montantes relativos aos outros passivos financeiros e aos passivos de locação em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro 
de 2019, são como se segue: 

30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Passivos de locação 213 518 203 883 78 349 69 999 

Outros passivos financeiros
Factoring - - 111 237 112 481 
Venda de créditos - - - 95 674 

- - 111 237 208 156 

Não correntes Correntes

14. Alterações de perímetro

No semestre findo em 30 de junho de 2020, as alterações ocorridas no perímetro de consolidação foram como se segue: 

Aumento de percentagem de participação 

Área de Negócio - Europa - Ambiente e Serviços

Logz - Atlantic Hub, S.A. (Empresa em que se adquiriu controlo)

Operadora Estradas do Zambeze (Empresa em que se adquiriu controlo)

Área de Negócio - África

Estradas do Zambeze (Empresa em que se adquiriu controlo)

No semestre findo em 30 de junho de 2020, o GRUPO procedeu à aquisição adicional de 70% do capital social da LOGZ. O impacto 
desta transação nas demonstrações financeiras consolidadas anexas pode ser resumido como se segue: 

2020
Valor contabilístico dos ativos líquidos adquiridos (12 149) 
Contas a receber adquiridas (empréstimos e prestações acessórias) 26 329 
Justo valor das propriedades de investimento (13 024) 
Montante pago (1 157) 
Diferença de aquisição - 

No semestre findo em 30 de junho de 2020, o GRUPO procedeu à aquisição adicional de 55% do capital social da ESTRADAS DO
ZAMBEZE e da OPERADORA ESTRADAS DO ZAMBEZE. O impacto desta transação nas demonstrações financeiras consolidadas anexas pode 
ser resumido como se segue: 

2020
Operação de compra de 55% do capital social das participadas Estradas do Zambeze e Operadora Estradas do Zambeze

Valor contabilístico dos ativos líquidos adquiridos 4 333 
Montante pago 89 
Resultado apurado na operação registado na demonstração consolidada dos resultados - I 4 422 
Efeito da revalorização (por ganho de controlo) das participadas Estradas do Zambeze e Operadora Estradas do Zambeze

Justo valor da participação 5 561 
Valor contabilístico dos ativos líquidos detidos (9 951) 
Resultado apurado na operação registado na demonstração consolidada dos resultados - II (4 391) 

Ganho apurado (registado na rubrica "Ganhos / (perdas) na alienação de empresas subsidiárias, conjuntamente controladas e associadas") - (I) + (II) 32 
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No semestre findo em 30 de junho de 2020, o contributo da ESTRADAS DO ZAMBEZE, da OPERADORA ESTRADAS DO ZAMBEZE e da LOGZ para 
a demonstração consolidada dos resultados foi como segue:  

Estradas do Zambeze
Operadora Estradas do 

Zambeze LogZ

Vendas e prestações de serviços 3 934 2 164 - 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, Variação da produção e Subcontratos (2 090) (25) - 

Fornecimentos e serviços externos (256) (1 106) (12) 

Gastos com pessoal (294) (295) (29) 

Outros rendimentos / (gastos) operacionais 508 (78) (5) 

Amortizações e depreciações (43) (27) - 

Resultados financeiros (547) (2) 1 590 

Resultado antes de imposto 1 211 631 1 544 

Imposto sobre o rendimento (193) (75) (43) 

Resultado líquido do período 1 018 556 1 502 

Diminuição de percentagem de participação 

APP Coatzacoalcos Villahermosa (Empresa que deixou de ser controlada)

Área de Negócio - América Latina

No semestre findo em 30 de junho de 2020, o GRUPO procedeu à alienação de 35% do capital social da APP COATZACOALCOS 
VILLAHERMOSA SAPI DE CV, tendo no âmbito daquela operação perdido o controlo sobre a participada, a qual passou a ser 
consolidada pelo método da equivalência patrimonial, tendo procedido igualmente à revalorização da participação financeira 
retida de acordo com o preço de venda estabelecido na operação acima mencionada. O impacto global desta transação nas 
demonstrações financeiras consolidadas anexas pode ser resumido como se segue: 

2020
Operação de venda de 35% do capital social da participada APP Coatzacoalcos Villahermosa

Valor contabilístico dos ativos liquidos alienados (9 106) 
Montante recebido 10 041 
Resultado apurado na operação registado na demonstração consolidada dos resultados - I 936 
Efeito da revalorização (por perda de controlo) da participada APP Coatzacoalcos Villahermosa

Justo valor da participação retida 11 477 
Valor contabilístico dos ativos liquidos detidos (10 407) 
Resultado apurado na operação registado na demonstração consolidada dos resultados - II 1 070 

Ganho apurado (registado na rubrica "Ganhos / (perdas) na alienação de empresas subsidiárias, conjuntamente controladas e associadas") - (I) + (II) 2 005 

No semestre findo em 30 de junho de 2019, o contributo da APP COATZACOALCOS VILLAHERMOSA SAPI DE CV para a demonstração 
consolidada dos resultados foi como se segue: 

APP

Vendas e prestações de serviços 9 528 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, Variação da produção e Subcontratos (1 426) 

Fornecimentos e serviços externos (511) 

Outros rendimentos / (gastos) operacionais (6 085) 

Amortizações e depreciações (1) 

Resultados financeiros (967) 

Resultado antes de imposto 537 

Imposto sobre o rendimento (161) 

Resultado líquido do período 376 

Empresas constituídas 

Project Development 3 Sp. Z.o.o.
Project Development 4 Sp. Z.o.o.
Project Development 5 Sp. Z.o.o.
Project Development 6 Sp. Z.o.o.

Área de Negócio - Europa Engenharia e Construção

Mota-Engil Guinée Mandiana
Twine, Lda

Área de Negócio - África

Área de Negócio - América Latina

Consórcio Lamat Tramo 1 SAPI de CV
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Empresas consolidadas pela primeira vez 

Mota-Engil Engenharia e Construção África PTY

Área de Negócio - África

Saídas de empresas 

Área de Negócio - Europa - Engenharia e Construção
Mercado Urbano - Gestão Imobiliária, SA. (alienada)

No semestre findo em 30 de junho de 2020, o GRUPO procedeu à alienação da sua participação financeira na MERCADO URBANO – 
GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA. O impacto desta transação nas demonstrações financeiras consolidadas anexas pode ser resumido como 
se segue: 

2020
Valor contabilístico dos ativos líquidos alienados (6 676) 
Montante recebido 6 686 
Ganho apurado (registado na rubrica "Ganhos / (perdas) na alienação de empresas subsidiárias, conjuntamente controladas e associadas") 10 

No semestre findo em 30 de junho de 2019, o contributo da MERCADO URBANO – GESTÃO IMOBILIÁRIA, SA para a demonstração 
consolidada dos resultados foi como se segue: 

Mercado Urbano

Vendas e prestações de serviços 698 

Fornecimentos e serviços externos (336) 

Outros rendimentos / (gastos) operacionais (1 751) 

Amortizações e depreciações (28) 

Resultados financeiros (240) 

Resultado antes de imposto (1 658) 

Imposto sobre o rendimento 398 

Resultado líquido do período (1 261) 
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15. Outros assuntos – Covid-19

No seguimento do aparecimento e disseminação da pandemia Covid – 19, que assolou o planeta desde o início do ano de 2020, 
enunciam-se abaixo alguns impactos da mesma no relato financeiro do GRUPO em 30 de junho de 2020: 

Ao nível da atividade e da rentabilidade 

Conforme evidenciado nas demonstrações financeiras consolidadas anexas, a atividade do GRUPO, nomeadamente no negócio de 
Engenharia e Construção, sofreu uma quebra de cerca de 14% fruto dos diversos constrangimentos que a pandemia provocou, 
sendo de destacar as interrupções / paragens de produção nos vários projetos que o GRUPO vinha a executar ora provocadas pelas 
medidas restritivas de saúde pública implementadas nos diversos países onde opera, ora provocadas pelas dificuldades logísticas 
em movimentar pessoas, mercadorias e equipamentos. Aquela quebra sentiu-se principalmente nas regiões de África e da 
América Latina, sendo que nesta última ainda existe pouca visibilidade sobre o momento da normalização da atividade. 

No que respeita ao negócio de Ambiente e Serviços, consubstanciado na recolha, tratamento e valorização de resíduos e na 
produção e comercialização de energia, o impacto provocado pela pandemia ainda foi ligeiro dado que correspondendo aquelas 
atividades a serviços essenciais e estratégicos para o normal funcionamento das comunidades os mesmos continuaram a ser 
prestados com alguma normalidade.  

Ao nível da rentabilidade, fruto das interrupções / paragens ocorridas em alguns dos projetos executados pelo GRUPO, com o 
consequente impacto negativo na produtividade e na diluição dos custos fixos, o EBITDA sofreu igualmente uma quebra de cerca 
de 26% mais uma vez influenciada pela performance menos positiva das regiões de África e da América Latina. A este respeito, 
há que salientar que é expectativa do GRUPO que há medida que os projetos forem retomando o seu ritmo normal a rentabilidade 
volte a atingir os níveis alcançados no passado. Por outro lado, e ao abrigo dos contratos estabelecidos, foram desde logo iniciados 
diversos contactos com os clientes no sentido de se recuperarem parte dos custos anormais entretanto incorridos, bem como de 
se recalendarizar os prazos de conclusão dos projetos de forma a mitigar o risco de ocorrência de incumprimentos futuros.     

Ao nível do financiamento 

Neste capítulo, pese embora a menor rentabilidade das operações, as necessidades de financiamento do GRUPO não se agravaram 
de forma significativa tendo o mesmo conseguido financiar a sua atividade através das facilidades de crédito disponibilizadas em 
Portugal ou nos outros países em que opera. A este respeito, destacam-se as linhas Covid obtidas em Portugal e a adesão ao 
processo de moratórias estabelecido pelo Estado / sistema financeiro Português que permitiu ao GRUPO adiar cerca de 340 
milhões de euros de reembolsos de capital e juros às instituições financeiras junto das quais mantinha responsabilidades 
financeiras ativas em Portugal. Por outro lado, fruto das injeções massivas de liquidez por parte dos bancos centrais e das medidas 
de apoio à economia implementadas pelos vários Estados não se verificou até à data um agravamento nos custos de 
financiamento do GRUPO. Por último, até à data, não foi sentido igualmente nenhum agravamento significativo no prazo médio 
de recebimento dos clientes que tenha afetado as necessidades de financiamento do GRUPO. 

Ao nível do investimento 

Neste capítulo, fruto dos constrangimentos decorrentes da pandemia, nomeadamente o adiamento / interrupção de alguns 
projetos relevantes, o GRUPO adiou parte do investimento planeado de forma a não sobrecarregar a sua tesouraria. Desta forma, 
o investimento realizado no semestre foi direcionado essencialmente para o negócio de tratamento e recolha de resíduos em
Portugal e na Costa no Marfim, onde o GRUPO assumiu no passado compromissos de investimento, e para alguns projetos de 
Engenharia e Construção onde o processo de procurement e de aquisição já se encontravam em curso (nomeadamente para um 
projeto de mineração de médio e longo prazo na Guiné-Conacri). 
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Ao nível da liquidez 

Conforme evidenciado de seguida, e em parte fruto das moratórias acordadas com as instituições financeiras a operar em 
Portugal, o gap de liquidez do GRUPO a 1 ano em 30 de junho de 2020 ascendia a 11 milhões euros. Adicionalmente, de acordo 
com a política de gestão de liquidez definida pelo GRUPO e de forma a manter uma reserva de liquidez adequada, em 30 de junho 
de 2020 o mesmo dispunha de linhas de crédito disponíveis e não utilizadas de cerca de 196 milhões de euros. Por outro lado, 
após 30 de junho de 2020, o GRUPO já refinanciou ou encontra-se em processo de refinanciamento de mais 314 milhões de euros 
de dívida bancária. Por último, e em caso de um agravamento extremo das condições económico-financeiras, o GRUPO dispõe 
ainda da possibilidade de alienar alguns ativos não correntes, nomeadamente alguns dos títulos de dívida pública que mantém 
registados na sua demonstração da posição financeira e que totalizam cerca de 185 milhões de euros. Deste modo, é 
entendimento do GRUPO, mesmo num cenário de enorme incerteza quanto ao futuro, que num prazo de 12 meses possui os 
recursos financeiros adequados para cumprir com todas as suas responsabilidades no momento em que as mesmas se tornem 
exigíveis. 

Em 30 de junho de 2020, a posição de liquidez do GRUPO (componente de capital) pode ser analisada como se segue: 

< 1 ano a mais de 1 ano Indeterminado Total
Ativos financeiros registados ao custo amortizado

Caixa e seus equivalentes à vista e a prazo 434 781 - - 434 781 
Clientes e outros devedores 979 167 155 275 - 1 134 442 
Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado 1 743 184 728 - 186 472 

Ativos financeiros registados ao justo valor
Instrumentos financeiros derivados - 100 - 100 

- - 69 384 69 384 

Total de ativos financeiros ao abrigo da IFRS-9 1 415 691 340 104 69 384 1 825 179 

Outros ativos não financeiros
Inventários 290 482 - - 290 482 
Ativos associados a contratos com clientes 619 024 - - 619 024 
Outros ativos correntes e não correntes 99 119 5 592 - 104 711 
Imposto sobre o rendimento 39 901 - - 39 901 
Ativos não correntes detidos para venda 126 507 - - 126 507 

Total de ativos não financeiros 1 175 033 5 592 - 1 180 625 

Total de ativos 2 590 724 345 696 69 384 3 005 804 

Passivos financeiros registados ao custo amortizado
Empréstimos com e sem recurso 636 064 1 232 831 - 1 868 894 
Outros passivos financeiros 111 237 - - 111 237 
Fornecedores e credores diversos 776 197 97 640 - 873 836 

1 523 498 1 330 471 - 2 853 968 
Passivos financeiros registados ao justo valor

Instrumentos financeiros derivados - 684 - 684 
Total de passivos financeiros ao abrigo da IFRS-9 1 523 498 1 331 154 - 2 854 652 

Passivos financeiros fora do âmbito da IFRS - 9
Passivos de locação 78 349 213 518 - 291 866 

Total de passivos financeiros 1 601 846 1 544 672 - 3 146 518 

Outros passivos não financeiros
Passivos associados a contratos com clientes 333 386 47 183 - 380 569 
Outros passivos correntes e não correntes 595 007 153 170 - 748 177 
Imposto sobre o rendimento 23 722 - - 23 722 
Passivos não correntes detidos para venda 25 540 - - 25 540 

Total de passivos não financeiros 977 655 200 353 - 1 178 009 

Total de passivos 2 579 502 1 745 025 - 4 324 527 

GAP  de  liquidez 11 222 (1 399 329)                69 384 (1 318 722)                 

Outros investimentos financeiros registados ao justo valor através de outro rendimento 
integral

30/06/2020

Ao nível das principais estimativas e pressupostos utilizados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas anexas 

Fruto da incerteza e dos impactos negativos desencadeados até à data pela pandemia, o GRUPO procedeu para efeitos de 
preparação das demonstrações financeiras consolidadas anexas a uma revisão das principais estimativas e pressupostos utilizados 
nas mesmas, com especial enfoque na realização de análises de sensibilidade aos principais testes de imparidade realizados em 
31 de dezembro de 2019 sobre o goodwill, os ativos tangíveis, os ativos intangíveis, os ativos por impostos diferidos e as contas 
a receber (na sua componente de perdas esperadas e de time value of money). Como resultado da análise efetuada, e tendo em 
conta vários cenários, todos eles mais pessimistas do que aqueles que tinham sido utilizados em 31 de dezembro de 2019 (com 
agravamentos das WACC até 1% e com reduções significativas do EBITDA e dos fluxos de caixa estimados para 2020 e 2021), 
foram constituídas por uma questão de prudência no primeiro semestre de 2020 perdas de imparidade e provisões de cerca de 
16 milhões de euros.  
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Ao nível da continuidade das operações 

Embora continue a existir uma elevada incerteza quanto à normalização da economia mundial e da atividade do GRUPO, 
nomeadamente em alguns países de África e na maioria dos países da América Latina, face (1) à elevada carteira de encomendas 
que o GRUPO possui para executar, e que inclusive foi incrementada no primeiro semestre do ano, (2) à posição de liquidez que o 
GRUPO apresenta para os próximos 12 meses, (3) à inexistência de perdas relevantes no primeiro semestre do ano e expectáveis 
para os próximos meses e (4) às medidas de gestão internas que entretanto tem vindo a ser adotadas (implementação de 
programas de eficiência, adiamento de investimentos, encerramento de mercados menos rentáveis ou de dimensão reduzida, 
renegociação de contratos com clientes, etc.), é entendimento do GRUPO que o mesmo dispõe dos recursos adequados para 
manter as suas atividades, não havendo intenção de as cessar no curto prazo, pelo que o Conselho de Administração reitera que 
é adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras consolidadas 
anexas. 

Ao nível de eventos subsequentes 

Exceto para o referido no parágrafo abaixo, entre 30 de junho de 2020 e a data de aprovação para emissão das demonstrações 
financeiras consolidadas anexas, não ocorreram eventos relevantes ou incertezas adicionais sobre a evolução da pandemia e a 
atividade futura do GRUPO que tenham ou possam vir a produzir impactos materiais nas demonstrações financeiras consolidadas 
anexas. 

Acordo de parceria estratégica e investimento 

Embora sem nenhum impacto material nas demonstrações financeiras consolidadas anexas salienta-se que, conforme descrito 
em mais detalhe no Relatório de Gestão supra, encontra-se na fase final de negociações um acordo de parceria estratégica e 
investimento com um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo. 

16. Aprovação das demonstrações financeiras

As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas para 
emissão em 25 de agosto de 2020. 
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Apêndice A. Empresas consolidadas 

EMPRESAS INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PELO MÉTODO DA 
CONSOLIDAÇÃO INTEGRAL 

As empresas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas anexas pelo método da consolidação integral, respetivas 
sedes, proporção do capital detido, atividade, data de constituição e data de aquisição das mesmas foram as seguintes: 

Sede
Proporção do 
capital detido

Data de 
constituição

Data de aquisição

Empresa - Mãe do Grupo e Atividades Conexas

Hungria 76,73
Através da Obol Invest (Budapeste) 76,73

97,25
Através da Mota-Engil Real Estate Portugal 97,25

Polónia     100,00
Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS (Cracóvia) 100,00

54,00
Através da Manvia 54,00

Hungria   100,00

Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS (Budapeste) 100,00
Polónia      100,00

Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS  (Cracóvia) 100,00
100,00

Através da Mota–Engil Capital 100,00
Portugal 100,00

Através da Mota-Engil Ambiente e Serviços (Lisboa) 100,00

90,00

Através da Mota–Engil Ambiente e Serviços 90,00
Portugal 61,20

Através da Mota-Engil Indústria e Inovação (Linda-a-Velha) 61,20
Portugal 100,00

Através da Mota-Engil SGPS (Porto) 100,00
Roménia 100,00

Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS (Bucareste) 100,00

Hungria 100,00

Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS (Budapeste) 100,00
100,00

Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS 100,00
Portugal 100,00

Através da Mota-Engil Capital (Porto) 100,00

100,00

Através da Mota-Engil SGPS 100,00
EUA 100,00

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção (Miami) 100,00
Holanda 100,00

Através da Mota-Engil SGPS (Amesterdão) 100,00

100,00

Através da Mota-Engil SGPS 100,00

100,00

Através da Mota-Engil SGPS 100,00
Portugal 100,00

Através da Mota-Engil Capital (Porto) 100,00

Hungria 77,50

Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS (Budapeste) 77,50
Hungria 76,73

Através da Obol Invest (Budapeste) 76,73

100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Portugal 100,00
Portugal 90,00

Através da Mota-Engil Real Estate Portugal (Felgueiras) 90,00
100,00

Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS 100,00

Polónia 100,00
Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS (Cracóvia) 100,00

100,00
Através da Mota-Engil Ambiente e Serviços 100,00

Potugal 51,00

Através da Mota-Engil Real Estate Portugal (Oeiras) 51,00
Polónia 100,00

Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS (Cracóvia) 100,00

Logz - Atlantic Hub, S.A. ("Logz") Gestão e prestação de serviços logísticos e 
infra-estruturas

mar/02 -

Mota-Engil África, N.V. ("ME África NV")
Gestão e administração de sociedades out/12 -

-out/06

Promoção imobiliária

Mota-Engil Real Estate Hungary Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.("Mota-Engil 
Real Estate Hungria") Promoção imobiliária

Promoção imobiliária

Portugal
(Cascais)

Mota-Engil Real Estate Portugal, S.A. (“Mota-Engil Real Estate Portugal”) Portugal 
 (Porto)

Portugal
(Linda-a-Velha)

Corgimobil - Empresa Imobiliária das Corgas, Lda. ("Corgimobil") Construções, estudos e realizações 
imobiliárias

Portugal
(Porto)

Proempar - Promoção e Gestão de Parques Empresariais e Tecnológicos, S.A. ("Proempar")

Polónia
(Cracóvia)

Sikorki Project Development Sp. z o.o. ("Sikorki")

Turalgo-Sociedade de Promoção Imobiliária e Turística do Algarve, S.A. (“Turalgo”)

Takargo - Transportes de Mercadorias, S.A. ("Takargo")

Manvia - Manutenção e Exploração de Instalações e Construção, S.A. ("Manvia")

Mota-Engil Real Estate, SGPS, S.A. ("Mota-Engil Real Estate SGPS")  

MK Contractors, LLC ("MKC")
Promoção imobiliária

Soltysowska Project Development Sp. z o.o. ("Soltysowska")

Promoção imobiliária

Portugal
(Porto)

Transportes ferroviários de mercadorias

Promoção imobiliária

Wilanow Project Development SP. z.o.o. ("Wilanow")

Designação Atividade

Gestão de participações financeiras

Largo do Paço – Investimentos Turísticos e Imobiliários, Lda. ("Largo do Paço")
Promoção imobiliária

Portugal
 (Porto)

-

Portugal
(Amarante)

Mota-Engil Capital, S.A. ("Mota-Engil Capital")
Gestão de participações financeiras

Holanda
(Amesterdão)

Gestão de outras empresas

Mota-Engil Indústria e Inovação, SGPS, S.A. ("Mota-Engil Indústria e Inovação")

ME 3I, SGPS, S.A. ("ME 3I SGPS")
Gestão de participações financeiras

Gestão de participações financeiras

MESP - Mota Engil Serviços Partilhados,  Administrativos e de Gestão, S.A. ("Mota-Engil Serviços 
Partilhados")

Portugal
(Linda-a-Velha)

Serviços administrativos

Mota-Engil, SGPS, S.A., Sociedade Aberta ("Mota-Engil SGPS")

Portugal
(Linda-a-Velha)

Portugal
(Linda-a-Velha)

Öböl Xi. Ingatlanhasznosítási Beruházó És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. ("Obol XI")

Energia, Mobilidade Sustentável, 
Reciclagem e Reutilização e 

Aproveitamento de Recursos

Öböl Invest Befektetési És Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. ("Obol Invest")

Promoção imobiliária

Bay-Park Korlátolt Felelősségű Társaság  Kft. ("Bay Park")

Dmowskiego Project Development, Sp. z.o.o. ("Dmowskiego")

out/06

PTT - Parque Tecnológico do Tâmega, S.A. ("PTT") Promoção e gestão de acolhimento 
empresarial tecnológico

-fev/05

dez/02

Promoção imobiliária

jun/08

-

-set/01

Mota-Engil Minerals Mining Investment B.V. ("ME Minerals Mining Investment BV")

Mota-Engil Renewing, S.A. ("ME Renewing")

-

Tratamento de águas residuais

Promoção, gestão e exploração de 
parques empresariais tecnológicos e 

industriais 

Promoção imobiliária

-

out/10

abr/15

Promoção imobiliária

Manutenção e exploração de instalações

Gestão de participações financeiras

- set/07

-

ME Investitii AV s.r.l. (“Mota-Engil Investitii”)

Hungária Hotel Ingatlanforgamazó, Kereskedelmi, és Szolgáltató Kft. ("Hotel Achat Hungria")

Promoção imobiliária

Kordylewskiego Project Development W Likwidacji Sp. z o.o. ("Kordylewskiego")

Gesar - Gestão de Águas Residuais do Algarve ("GESAR ACE Manvia")

Promoção imobiliária

mai/92

-

-jun/07

-

jul/05

-

- nov/00

-ago/07

jul/94 jun/98

ago/18 -

-

jul/08 -

ago/90 -

- out/01

fev/18

nov/10 -

-

dez/02 -

out/11 -

dez/06

out/12

- dez/08

nov/05

-

- mai/05

Promoção imobiliária

dez/03

-

-

Promoção imobiliária
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Sede
Proporção do 
capital detido

Data de 
constituição

Data de aquisição

Europa

100,00 -
Através da Mota-Engil SGPS 100,00

Engenharia e Construção

77,78

Através da Vibeiras 77,78
100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00

100,00

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 100,00
100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia 100,00
Portugal 100,00

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção (Vila Flor) 100,00

53,10

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 53,10
100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00
Polónia 61,50

Através da SUMA (Bytom) 61,50
52,87

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 52,87
Irlanda 70,00

Através da MEIS (Ballinasloe) 70,00
Reino Unido 70,00

Através da MEIS (St Albans) 70,00
100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00
Polónia      100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management  (Cracóvia) 100,00

99,00

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 98,99

0,01

Polónia 100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00

Polónia 100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00

Polónia 100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00
Polónia      100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management (Cracóvia) 100,00
Polónia      100,00

99,99
Através da Mota-Engil Real Estate, SGPS 0,01

Polónia      100,00 -
Através da Mota-Engil Real Estate Management  (Cracóvia) 100,00

83,95

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 83,95
Polónia 61,50

Através da Suma (Cracóvia) 61,50
Reino Unido 60,00

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção (St Albans) 60,00
60,00
60,00

Portugal
100,00

Através da Mota-Engil Europa (Amarante) 100,00
100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Management 100,00

100,00

Através da Mota-Engil Europa 100,00

Portugal 100,00

Através da Mota-Engil Europa (Porto) 100,00
Polónia 100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00

Polónia 100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia (Cracóvia) 100,00

100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia 100,00

100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia 100,00
70,00
70,00

Hungria 100,00

Através da Mota-Engil Europa (Budapeste) 100,00
100,00

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 96,15
Através da MEEC África 1,92
Através da Mota-Engil Latin America BV 1,92

100,00

Através da Mota-Engil Central Europe Polónia 100,00
Polónia 100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management (Cracóvia) 100,00

82,87

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 82,87
Portugal 100,00

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção (Porto) 100,00

53,52

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 53,52

dez/15dez/06

Mota-Engil Europa, S.A. ("Mota-Engil Europa") Portugal
(Linda-a-Velha)

Gestão de participações financeiras jun/10

Mota-Engil Railway Engineering, S.A. ("ME Railway Engineering") Portugal
Estudos, projetos, execução de obras e 

representação de materiais e 
equipamentos relacionados com obras de 

caminho de ferro

-

mar/99

-jul/15

dez/15

mar/14

Portugal
(Torres Novas)

-

dez/13 -

jun/18 -

jan/96

nov/15

Através da Manvia, Mota-Engil Capital e Mota-Engil Europa

Gestão de participações sociais em outras 
sociedades, como forma indireta de 
exercício de atividades económicas

Portugal
(Lisboa)

dez/18 -

nov/18

nov/13

fev/53

jan/97

-dez/00

jun/05 -

dez/15jun/99

-

-

dez/15

Mota-Engil Central Europe Ceska Republika, AS ("Mota-Engil Central Europe República Checa")

Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. (“Mota-Engil Engenharia e Construção”)

Conceção, construção, reabilitação e 
exploração do Antigo Matadouro 

Industrial do Porto

 Lusitânia - Construtoras das Auto-estradas das Beiras Litoral e Alta A.C.E. ("Lusitânia ACE MEEC")

Polónia
(Cracóvia)

Extração de saibro, areia e pedra britada

Dzieci Warszawy Project Development Sp. z.o.o. ("Dzieci")

Grodkowska Project Development Sp. z.o.o ("Grodkowska")

Polónia
(Cracóvia)

Immo Park Gdańsk, Sp. z.o.o. ("Immo Park Gdańsk")

Mota-Engil Central Europe Management, SGPS, SA ("Mota-Engil Central Europe Management")

Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z.o.o ("ME Central Europe PPP Road")

Mota-Engil Central Europe, S.A. ("ME Central Europe Polónia")

Rep. Checa
(Praga)

Polónia
(Cracóvia)

Através da Kilinskiego Project Development Sp. z.o.o.

Diace - Construtoras das Estradas do Douro Interior A.C.E. ("Diace ACE MEEC")

Polónia
(Cracóvia)

Conceção e construção de habitação social
Bukowinska Project Development ("Bukowinska Project Development")

Carlos Augusto Pinto dos Santos & Filhos S.A. ("Capsfil")

Realização de trabalhos de construção e 
serviços e fornecimento de conceção

Conceção e  construção de habitação 
social

Tratamento de resíduos, exploração e 
gestão de sistemas de água 

Promoção imobiliária

Glan Agua, Ltd (“Glanagua”) Tratamento de resíduos, exploração e 
gestão de sistemas de água 

Polónia
(Cracóvia)

Glace - Construtoras das Auto-estradas da Grande Lisboa A.C.E. ("Glace ACE MEEC") Portugal
(Porto)

Realização de trabalhos de construção e 
serviços e fornecimento de conceção

Construção civil

MES, Mota-Engil Srodowisko, Sp. z.o.o. ("MES")

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção
Irlanda

 (Dublin)

Immo Park, Sp. z.o.o. ("Immo Park")

(Cracóvia)

Belém Grid - Promoção imobiliária e de Animação Turística, S.A. ("Belém Grid")

Designação

Immo Park Warszawa, Sp. z.o.o. ("Immo Park Warszawa")

Conceção, construção, gestão e exploração 
de lugares de estacionamento

Kilinskiego Property Investment Sp. z.o.o. ("Kilinskiego PI")

Portugal  
(Porto)

Realização de trabalhos de construção e 
serviços e fornecimento de conceção

Promoção imobiliária

Ekosrodowisko z.o.o. In Liquidation ("Ekosrodowisko")

Glan Agua (UK), Ltd (“Glan Agua UK”)

Conceção, construção, gestão e exploração 
de lugares de estacionamento

Grota-Roweckiego Project Development Sp. z o.o. ("Grota")
Promoção imobiliária

Portugal
(Porto)

Portugal
(Porto)

Hygeia – Edifícios Hospitalares, SGPS, S.A. ("Hygeia")

Mota-Engil International Construction (UK) Ltd ("Mota-Engil UK")

Promoção imobiliária e animação turística

Listopada Project Development ("Listopada Project Development")

Mota-Engil Ireland Construction Limited (“Mota-Engil Irlanda”)

Kilinskiego Project Development Sp. z.o.o. (“Kilinskiego”)

Mota-Engil Vermelo Sp. z.o.o ("ME Vermelo")
Promoção imobiliária

Mota-Engil Central Europe PPP Sp. z.o.o ("ME Central Europe PPP") Conceção, construção, gestão e exploração 
de lugares de estacionamento

Mota-Engil Central Europe PPP 2 Sp. z.o.o ("ME Central Europe PPP 2") Conceção, construção, gestão e exploração 
de lugares de estacionamento

Polónia
(Cracóvia)

Polónia
(Cracóvia)

(Porto)

Pinhal - Construtoras das Auto-estradas do Pinhal Interior A.C.E. ("Pinhal ACE MEEC")

Mota-Engil Magyarország Beruházási És Épitoipari Zrt. (“Mota-Engil Magyarország”)

Promoção imobiliária

Mota-Engil Ireland Services Ltd. (“MEIS”) Irlanda
(Dublin)

Norace - Construtoras das Auto-estradas do Norte A.C.E. ("Norace ACE MEEC")

Portugal
(Porto)

Mota-Engil Real Estate Management, sp. z.o.o. ("Mota-Engil Real Estate Management")

Tratamento de resíduos, exploração e 
gestão de sistemas de água 

Conceção, construção, gestão e exploração 
de lugares de estacionamento

Portugal
(Porto)

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção

Mota-Engil Central Europe PPP 3 Sp. Z.o.o ("ME Central Europe PPP 3")

Oriental Hub, S.A. ("Oriental Hub")

Promoção imobiliária

Gestão, construção e manutenção de 
campos de golfe

Áreagolfe - Gestão, Construção e Manutenção de Campos de Golfe, S.A. ("Áreagolfe")

Balice Project Development Sp. z o.o. ("Balice") Polónia
(Cracóvia)

-

jan/08 -

-

Resíduos sólidos urbanos

Execução de obras públicas

Construção civil

Promoção imobiliária

Resíduos sólidos urbanos

Atividade

ago/07

jul/07

mar/12 -

mar/12

-

-

-

dez/05

-

Gestão de participações sociais em outras 
sociedades

Construção civil e obras públicas

Execução de obras

abr/14

abr/10

-

mar/11

-

jan/08

jul/15

out/12

jan/08

out/12 -

-

nov/08

out/12

out/09

mar/13 -

fev/05

-

-

-dez/05

set/11 -

dez/15

mar/77

-

-mar/15

abr/01

ago/17

Realização de trabalhos de construção e 
serviços e fornecimento de conceção

nov/15

Conceção, construção, gestão e exploração 
de lugares de estacionamento

Conceção, construção, gestão e exploração 
de lugares de estacionamento

Execução de obras e compra e venda de 
imóveis

Realização de trabalhos de construção e 
serviços e fornecimento de conceção

out/19

Promoção imobiliária

-out/07
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Porporção do 
capital detido

Data de 
constituição

Data de aquisição

100,00
Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00

100,00
Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00

100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00

100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00

100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00

100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management 100,00

83,95

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 83,95
Polónia 100,00

Através da Mota-Engil Real Estate Management (Cracóvia) 100,00
65,00

Através da Mota-Engil Irlanda 30,00
Através da GlanAgua 35,00

Angola 48,89
Através da Vibeiras 38,89

10,00
Portugal
(Porto)

83,95

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 83,95
Portugal 77,78

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção (Torres Novas) 77,78
Ambiente e Serviços

Cabo Verde 80,75
(Praia) 50,00

30,75
Portugal 33,15

Através da EGF (Loulé) 33,15
Portugal 30,19

Através da EGF (Setúbal) 30,19
61,50

Através da Suma 61,41
Através da Novaflex 0,05
Através da Suma Esposende 0,05

Portugal 48,18
Através da Enviroil (Sertã) 48,18

Portugal 48,18
Através da Suma (Torres Novas) 48,18

45,77
Através da Enviroil 43,37
Através da SRI 2,41

Portugal 34,14
Através da EGF (Coimbra) 30,46
Através da Suma 3,68

Portugal 59,19
Através da Suma Tratamento (Lisboa) 59,19

Oman 31,37
Através da Suma (Muscat) 31,37

Portugal
(Lisboa)

31,98

Através da Novaflex 31,98

100,00

Através da Mota-Engil Europa 100,00
41,72

Através da Novaflex 31,17
10,55

Portugal 61,50
Através da Suma (Lisboa) 61,50

Portugal 61,50
Através da Novaflex (Vila Real) 61,50

Portugal 61,50
Através da Novaflex (Setúbal) 61,50

37,26

Através da EGF 37,26
Portugal 30,75

Através da Suma (Leiria) 30,75
44,46

Através da EGF 44,46
30,19

Através da EGF 30,19
Portugal 59,12

Através da Suma (Lourosa) 59,12
Portugal 43,05

Através da Suma (Ponta Delgada) 43,05
61,44

Através da Novaflex 61,44
Portugal 48,18

Através da Correia & Correia (Sertã) 48,18
35,52

Através da EGF 35,52
Portugal 61,50

Através da Suma (Murça) 61,50

61,50

Através da Suma 61,50
60,89

Através da Suma 60,89

61,50

Através da Suma 61,50
Portugal 61,50

Através da Suma (Porto) 61,50
59,20

Através da Suma 49,19
Através da Suma Esposende 0,01
Através da Novaflex 0,01
Através da Mota-Engil Ambiente e Serviços 10,00

Polónia
(Cracóvia)

Portugal
(Porto)

dez/15

set/08

-

-

-

-

jun/15

jun/15

-dez/07

jul/02

-

-

-

dez/13

jun/03

nov/15

-

jun/15

dez/07

-

set/88 fev/00

jun/15

-

abr/00

dez/07

-

-

Promoção imobiliária

Realização de trabalhos de construção e 
serviços e fornecimento de conceção

nov/15

dez/07

jul/15

-

-

jun/15

jun/15

-

out/98

-jun/97

out/08

jul/08

jul/88

Irlanda
(Galway)

dez/15

-

-nov/97

-dez/00

nov/08 -

jun/15

out/14

-

jun/15

fev/14

-

Resiestrela - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Resiestrela")

Portugal 
(Lisboa)

Algar - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Algar")

Realização de trabalhos de construção e 
serviços e fornecimento de conceção

Atividades de plantação e manutenção de 
jardins

Atividades de plantação e manutenção de 
jardins

Atividade

Promoção imobiliária

Eco Vision LLC ("Eco Vision")

Reciclagem de óleos, produção de 
eletricidade e comércio por grosso de 

combustíveis e produtos derivados

VBT - Projectos e Obras de Arquitectura Paisagística, Lda (“VBT”)

Polónia
(Cracóvia)

Designação

AGIR - Ambiente e Gestão Integrada de Resíduos, Lda. ("Agir")

Portugal
(Viana do Castelo)

Project Development 1 Sp. Z.o.o. ("Project Development 1")

Enviroil SGPS, Lda. (“Enviroil”)

Amarsul- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Amarsul")

Comercial

(Luanda)

Portugal
(Braga)

Portuscale - Construtoras das Auto-estradas do Grande Porto A.C.E. ("Portuscale ACE MEEC")

Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S.A. (“Vibeiras”)

Vianor - Construtoras das Auto-estradas da Costa de Prata A.C.E. ("Vianor ACE MEEC")

Project Development 2 Sp. Z.o.o. ("Project Development 2")

Ersuc - Resíduos Sólidos do Centro, S.A. ("Ersuc")

Streamgrest Limited ("Streamgrest")

Senatorska Project Development Sp. z.o.o. ("Senatorska")

Real Verde - Técnicas de Ambiente, S.A. ("Real Verde")

Através da Mota-Engil Ambiente e Serviços
Através da Suma 

Portugal
(Matosinhos)

Empresa Geral de Fomento, S.A. ("EGF")

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

China
(Macau)

Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos

Estudos técnicos, consultoria e formação 
na área ambiental

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Gestão de participações financeiras

Recolha de resíduos perigosos

Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos

Correia & Correia, Lda. (“Correia & Correia”)

Citrave - Centro Integrado de Tratamento de Resíduos de Aveiro, S.A. ("Citrave")

Resiges - Gestão de Resíduos Hospitalares, Lda. ("Resiges")

Resilei – Tratamento de Resíduos Industriais, S.A. ("Resilei")

Promoção imobiliária

Recolha de resíduos sólidos urbanos

-

Comércio e recolha de óleos usados

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

ago/01

Recolha de resíduos não perigosos

-

dez/07fev/00

jul/00

dez/99

-

Gestão de participações financeiras

dez/07

-

-

Recolha de resíduos sólidos urbanos

-

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

nov/15

-

dez/87 out/06

Mota-Engil, Ambiente e Serviços, SGPS, S.A. (“Mota-Engil Ambiente e Serviços”)

Suma (Macau), Lda. ("Suma Macau")

Portugal
(Porto)

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Tratamento e eliminação de outros 
resíduos não perigosos

Tratamento de resíduos industriais

SRI - Gestão de Resíduos, Lda (“SRI”)

Portugal
(Esposende)

Nova Beira - Gestão de Resíduos, S.A. ("Nova Beira")

Através da Investambiente

Portugal
(Castelo Branco)

-

-

mai/98

Portugal
(Lisboa)

Suldouro - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Suldouro")

Angola
(Luanda)

Portugal
(Vila Nova de Gaia)

Suma (Matosinhos) - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. ("Sumalab")

Suma (Porto) - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. (“Suma Porto”)

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Novaflex - Técnicas do Ambiente, S.A. ("Novaflex")

Gestão de participações financeiras

Suma Tratamento, S.A. ("Suma Tratamento")

Através da Mota-Engil Ambiente e Serviços

-

abr/11

fev/18

Resulima - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Resulima")

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Tratamento e eliminação de resíduos não 
perigosos

Recolha de resíduos perigosos

Suma (Esposende) - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Lda. (“Suma Esposende”)

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Resinorte - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Resinorte")

Enviroil II – Reciclagem de Óleos Usados, Lda. (“Enviroil II”)

InvestAmbiente - Recolha de Resíduos e Gestão de Sistemas de Saneamento Básico, S.A. 
("Investambiente")

Portugal
(Torres Novas)

Portugal
(Lisboa)

Recolha de outros resíduos não perigosos

Project Development 3 Sp. Z.o.o. ("Project Development 3") Polónia
(Cracóvia) Promoção imobiliária fev/20 -

Project Development 4 Sp. Z.o.o. ("Project Development 4") Polónia
(Cracóvia) Promoção imobiliária fev/20 -

Project Development 5 Sp. Z.o.o. ("Project Development 5") Polónia
(Cracóvia) Promoção imobiliária fev/20 -

Project Development 6 Sp. Z.o.o. ("Project Development 6") Polónia
(Cracóvia) Promoção imobiliária fev/20

Rima – Resíduos Industriais e Meio Ambiente, S.A. (“Rima”)

SIGAMB - Sistemas de Gestão Ambiental, Lda. (Angola) ("SIGAMB")

SIGA - Sistema Integrado de Gestão Ambiental, S.A. ("Siga")

Suma (Douro) - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Lda. (“Suma Douro”)

Sede
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Sede
Proporção do 
capital detido

Data de 
constituição

Data de aquisição

Portugal 61,50
Através da Mota-Engil Ambiente e Serviços (Lisboa) 61,50

Portugal 48,18
Através da Enviroil (Loures) 48,18

Portugal 61,50
(Azambuja) 61,50

Portugal 31,57
Através da EGF (Portalegre) 31,57

Portugal 30,19
Através da EGF (Leiria) 30,19

Portugal 30,19

Através da EGF (Valença) 30,19

31,33

Através da EGF 31,33
África

Angola 51,00
(Luanda) 51,00

Moçambique 100,00
Através da MEEC África (Maputo) 100,00

Costa do Marfim 60,00

Através da MEEC África (Abidjan) 60,00

África do Sul 100,00
Através da Mota Internacional (Joanesburgo) 100,00

Costa de Marfim 100,00

Através da MEEC África (Abidjan) 100,00
Moçambique 58,45

Através da Mota-Internacional 40,00
Através da Suma 18,45

Moçambique 95,00
Através da MEEC África (Maputo) 95,00

Angola 70,00
Através da Mota Internacional (Luanda) 70,00

Moçambique 100,00
Através da ME Maurícias (Maputo) 100,00

Moçambique 100,00
Através da Cecot 50,00

50,00
Malawi 99,49

50,00
49,49

Malawi 100,00
88,00

Através da ME Malawi 12,00
Malawi 100,00

Através da ME Malawi (Lilongwe) 100,00
Angola 51,00

Através da Mota-Engil Angola (Benguela) 51,00
Maurícias 100,00

Através da MEEC África (Ebene) 100,00
Portugal 100,00

Através da MEEC África (Porto) 100,00
Holanda 100,00

Através da MEEC África (Amesterdão) 100,00
100,00
95,00

Através da MEEC África 5,00
Angola 51,00

Através da Mota Internacional (Luanda) 51,00
Mota-Engil Cameroon S.A.R.L. ("Mota-Engil Cameroon") 100,00
Através da MEEC África 100,00

Costa de Marfim 100,00
(Abidjan) 100,00

Guiné Conacri 100,00
(Conacri) 100,00

Guiné Conacri 100,00
Através da MEEC África (Conacri) 100,00

Portugal 100,00
Através da ME Africa PTY 0,00
Através da Mota-Engil SGPS 100,00

África do Sul 100,00
(Joanesburgo) 100,00

Malawi 99,00
Através da Mota-Engil Africa (Lilongwe) 99,00

Malawi 100,00
Através da MEEC África (Lilongwe) 100,00

Moçambique 100,00
Através da MEEC África 50,00
Através da Indimo 50,00

S. Tomé e Príncipe 100,00
95,00

Através da MEEC África 5,00

100,00

Através da Mota-Engil África 100,00
Angola 51,00

Através da Mota-Engil Angola (Luanda) 51,00
Moçambique 95,00

Através da MEEC África (Maputo) 95,00
100,00

Através da MEEC África 96,00
4,00

Angola 45,90
(Luanda) 45,90

Angola 51,00

Através da Mota-Engil Angola (Luanda) 51,00
Angola 100,00

Através da Mota Internacional (Luanda) 100,00

51,00

Através da Mota-Engil Angola 51,00
Vista Energy Environment & Services, S.A. ("Vista SA") Angola 51,00

(Luanda) 51,00
Vista Multi Services, Lda. ("Vista Multi Services") Angola 51,00

40,80
10,20
56,15
5,10

20,91
30,14

Concessão rodoviária

fev/17 -

Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A. 
("Valorsul")

fev/20

Cosamo (Proprietary) Limited ("Cosamo")

Akwangola, S.A. ("Akwangola")

Cecot - Centro de Estudos e Consultas Técnicas, Lda. ("Cecot")

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Execução de obras

Através da Mota Internacional

Mota & Companhia Maurícias, Lda. ("ME Maurícias")

Mota-Engil África, SGPS, S.A. ("Mota-Engil África")
Gestão de participações financeiras

Através da Suma

Camarões
(Douala)

nov/94

Através da Mota-Engil Angola

Tracevia Angola - Sinalização, Segurança e Gestão de Tráfego, Lda. ("Tracevia Angola")

Através da Mota-Engil Angola

Mota-Engil Engenharia e Construção África PTY ("Mota-Engil Engenharia e Construção África PTY")
Execução de obras

Através da Vista SA

Através da Mota-Engil Angola
dez/13

Operadora Estradas do Zambeze ("Operadora Estradas do Zambeze")

Através da MEEC África

Operação e manutenção de estradas nov/09 -

Estradas do Zambeze ("Estradas do Zambeze")

Triu - Técnicas de Resíduos Industriais e Urbanos, S.A. ("Triu")

Através da Suma

Valorminho - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Valorminho")

Fatra - Fábrica de Trefilaria de Angola, S.A. ("Fatra")

jul/94

Exploração do mercado de água

Comercial

Através da MEEC África

Indimo, Lda. ("Indimo")

-

Fibreglass Sundlete (Moçambique), Lda. ("Fibreglass")

Através da ME Investments Malawi

Mota-Engil Guinée Mandiana, SARL ("Mota-Engil Guiné Mandiana")

Clean Eburnie SARL ("Clean Eburnie")
dez/17

Estudo técnico, concepção, financiamento, 
construção e exploração de centros 

técnicos de aterros

nov/15

- jun/15

jun/15

Recolha de resíduos sólidos urbanos
Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. (“Suma”)

Valnor - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Valnor")

Recolha de resíduos sólidos urbanos

Recolha de resíduos não perigosos

Mota-Engil África Global Technical Services B.V. ("ME África GTS BV")
Gestão e administração de sociedades

mai/09

Através da MEEC África
Mota-Engil Guinée Conakry, SARL ("Mota-Engil Guiné") Construção civil e obras públicas e 

privadasAtravés da MEEC África

Através da Vista SA

Rentaco Angola - Equipamentos e Transportes, (SU) Limitada. ("Rentaco Angola")

Portugal
(Funchal)

Mota-Engil Engenharia e Construção África, S.A. ("MEEC África")

Mota-Engil Investments (Malawi) Limited ("ME Investments Malawi")

Mota Internacional – Comércio e Consultadoria Económica, Lda.  (“Mota Internacional”)

jan/08

Recolha de resíduos

-

Através da MEEC Africa – Sucursal do Malawi

Através da Mota-Engil Angola

(Luanda)

Mota-Engil Moçambique, Lda. ("ME Moçambique")

Triaza - Tratamento de Resíduos Industriais da Azambuja, S.A. ("Triaza")

Valorlis - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. ("Valorlis")

Liwonde Logistics Platform Limited ("Liwonde")

Ecolife, S.A. ("Ecolife")

Eco Eburnie, SA (" Eco Eburnie")

Vista Waste Management, Lda. ("Vista Waste")

Gestão de participações financeiras

Mota-Engil Angola, S.A. ("Mota-Engil Angola")

Mota-Engil Africa (PTY) Limited ("ME Africa PTY")
África do Sul

(Joanesburgo)

mai/14 -

Através da Mota-Engil África N.V.

-

set/07

Serviços urbanos

Transportes marítimos c/exclusão dos 
costeiros

Sinalização rodoviária

dez/09
(Luanda)

Angola

Angola
(Luanda)

-Aluguer de equipamentos de construção

Comércio e gestão de participações 
internacionais

Fabrico e comércio de materiais de barro

Fabrico de materiais pré-esforçados

(S. Tomé)

(Maputo)

Mota-Engil Côte D´Ivoire, SARL ("Mota-Engil Costa de Marfim")

Mota-Engil S. Tomé e Príncipe, Lda. ("Mota-Engil S. Tomé")

Mota-Engil (Malawi) Limited ("ME Malawi")

-

Sonauta - Sociedade de Navegação, Lda. (“Sonauta”)

dez/13

Recolha de resíduos sólidos urbanos, 
limpeza e manutenção de vias públicas

dez/13

Fabricação de produtos derivados de ferro

out/17

set/08

Transportes marítimos 

(Maputo)

(Porto)

(Lilongwe)

Prefal – Préfabricados de Luanda, Lda. (“Prefal”)
Através da Mota-Engil Angola

Novicer-Cerâmicas de Angola,(SU) Limitada. ("Novicer")

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Portugal
(Loures)

Empreiteiro de obras públicas e/ou 
construção civil

Promoção do tratamento e valorização de 
resíduos sólidos 

Malawi Shipping Company Limited ("Malawi Shipping Company")

(Maputo)

Malawi Ports Company Limited ("Malawi Ports Company")
Através da MEEC África

(Lilongwe)

Comercial

Martinox, SA ("Martinox")
Construção de aço inox

Gestão e administração de sociedades

Recolha de resíduos sólidos urbanos

jul/08

dez/13

set/97

jul/11 -

dez/98

-

-

jun/94 -

abr/91

-

-

-

set/07

mar/11 -

Projetos e fiscalização em construção civil

dez/10 dez/13

Transportes marítimos nov/10

-

-

jun/15

dez/76

set/08

jun/15

-

-

nov/10

out/04

mai/10 -

jun/14

fev/08 dez/11

abr/11

-nov/09

-

-ago/12

jun/15

set/98

-dez/93

mai/10 -

mar/99

Gestão e administração de sociedades nov/15 -

Construção civil e obras públicas e 
privadas

nov/10 -

jan/18 -

Construção civil

ago/17

Construção civil e obras públicas e 
privadas

Empreiteiro de obras públicas e/ou 
construção civil

dez/04 -

-

abr/18 -

Empreiteiro de obras públicas e/ou 
construção civil

Promoção imobiliária -

Extração mineira e florestal

Penta - Engenharia e Construção, Lda. ("Penta") Cabo Verde
(Praia)

Construção civil e obras públicas e 
privadas

abr/07 -
Através da Mota Internacional

Construção civil e obras públicas e 
privadas

mai/10 -

Promoção imobiliária

ago/62

Designação Atividade
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Sede
Proporção do 
capital detido

Data de 
constituição

Data de aquisição

América Latina
51,49

Através da Mota-Engil México 50,49
Através da Mota-Engil América Latina SAPI 1,00

100,00
Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 0,00

100,00
54,93

Através da Geres Participações 54,93
Peru                                            100,00

Através da Mota- Engil Peru  (Lima) 100,00
Colômbia 87,50

21,88
65,63

Peru                                             100,00
Através da Mota- Engil Peru   (Lima) 100,00

21,88

Através da Mota-Engil México 21,88
100,00
75,00

Através da Mota- Engil Peru 25,00
100,00
100,00
100,00

Através da Mota- Engil Peru 100,00
51,00
0,00

51,00
51,00

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção - Sucursal da Colômbia 0,00
Através da Mota-Engil Colômbia 51,00

51,00
0,00

51,00
México 29,58

Através da Mota-Engil México (Cidade do México) 29,58
Peru                                                100,00

Através da Mota- Engil Peru (Lima) 100,00
100,00

Através da Mota- Engil Peru 100,00

México                                                              21,88

Através da Mota-Engil México  (Cidade do México) 21,88
38,25
38,25

40,80

40,80
México 51,00

50,99
0,01

49,99
Através da ME Inmobiliaria SAPI 49,99

México 43,35
Através da Mota-Engil México (Cidade do México) 43,35

49,99
Através da ME Inmobiliaria SAPI 49,99

Brasil 50,00
Através da Mota-Engil Brasil Participações, Ltda (Belo Horizonte) 50,00

35,70
Através da Mota-Engil México 35,70

28,88
Através da Mota Engil America Latina SAPI 0,00
Através da ME Energia operacional 28,88

México 26,86
Através da Mota-Engil Turismo (Cidade do México) 26,86

Holanda 51,96
Através da Mota-Engil Latin America BV (Amesterdão) 51,96

28,88
Através da Mota Engil America Latina SAPI 0,00
Através da ME Energia operacional 28,88

26,27
Através da ME Energia operacional 26,27

54,93
Através da Tracevia México 28,58
Através da Suma 26,35

100,00
Através da Mota-Engil Latin America BV 100,00

100,00
Através da Mota-Engil Peru 99,98
Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 0,02

100,00
33,75

Através da Mota-Engil Latam Peru 66,25
28,87
0,01

Através da Mota-Engil Energy BV 28,86
28,87

Através da Mota-Engil Energy Holding 28,87
Através da Mota-Engil América Latina SAPI de CV 0,00

50,49
Através da Mota-Engil México 50,49

100,00
Através da Mota-Engil SGPS 0,02
Através da Mota-Engil Latin America BV 99,98

Através da Mota-Engil México

ME Energia Operacional ("ME Energia operacional") México
 (Cidade do México)

Desenvolvimento e operacionalizaçao de 
produção de energia

set/15 -

Gestão de participações financeiras mar/15 -

-

nov/12

Fideicomiso Fairmont Costa Canuva ("Costa Canuva")

-

dez/11

Flame Investments, B.V. ("Flame Investments")

Produção de energia

Consórcio Lamat Tramo 1 SAPI ("Consórcio Lamat Tramo")
Construção civil e obras públicas abr/20 -

-

dez/11

Luso Energy del Peru S.A. ("Luso Energy del Peru") Peru
(Lima)

Outras atividades empresariais mai/11 -

dez/14 -

ME Energy Holding ("ME Energy Holding ") Holanda
(Amesterdão)

Gestão de participações financeiras nov/15 -

México 
(Cidade do México)   

jul/16

jul/18

Consórcio Túnel Guadalajara, SAPI de CV ("Consórcio GDL Túnel")

Generadora Fenix ("Generadora Fenix")

Consórcio MEC-Av.Malecon-UF1  ("Consórcio MEC-Av.Malecon-UF1")

Através da Mota-Engil México

MEBR Construções, Consultoria e Participações, S.A. ("MEBR")

México
(Cidade do México)

Gestão de participações financeiras

Colômbia 
(Bogotá)

Construção civil e obras públicas set/16 -
Através da Mota-Engil Colômbia

Mota-Engil América Latina S.A.P.I. de C.V. ("Mota-Engil América Latina")

-

Consórcio MEC-Av.Malecon-UF2 ("Consórcio MEC-Av.Malecon-UF2") Colômbia
(Bogotá)         

Construção civil e obras públicas nov/16 -Através da Mota–Engil Engenharia e Construção - Sucursal da Colômbia
Através da Mota-Engil Colômbia

Desarrolladora Cuatro Caminos ("Desarrolladora Cuatro Caminos")

mar/11

Brasil
(Belo Horizonte)

Gestão de participações financeiras

nov/17

-

Global Technical Services Latam BV ("GTS Latam BV")

Desarrollos DOT México, SA de CV ("Desarrollos DOT México")

México                                                               
(Cidade do México)

Consórcio Porta ("Consórcio Porta") 

jul/16

-

-

-

-

-

-

-

dez/11

ago/16

set/18ago/18

-

nov/17

set/16

-

ago/19 -

jun/19 -

ago/19

set/18

-

-

-

-

set/15

nov/13 mai/14

Constructora Tuxpan Tampico ("Construtora Tuxpan Tampico")

Constructora Autopista Cardel-Poza Rica, S.A. de CV ("Constructora Cardel-Poza Rica") México                                                               
(Cidade do México)

Construção civil e obras públicas

ME Inmobiliaria SAPI ("ME Inmobiliaria SAPI")

Constructora APP Tabasvera S.A. de C.V. ("Constructora APP Tabasvera")

Holanda 
(Amesterdão)

Geres Participações, SA ("Geres Participações")

Construção civil e obras públicas

Através da Mota-Engil Peru

Gestão e administração de sociedades

FSE Suministradora Fenix SAPI de C.V.("FSE Suministradora Fenix")
Distribuição de energia

Empresa Construtora Brasil, S.A. ("Empresa Construtora Brasil")

FCE Comercializadora Fenix SAPI de C.V. ("FCE Comercializadora Fenix")

Imobiliário e turismo

Tratamento de resíduos

Construção de apartamentos 

Construção civil

Construção de apartamentos 

Brasil
(Belo Horizonte)

México
(Cidade do México)

Construção civil e obras públicas

Construção civil e obras públicas

Empresa Construtora de Honduras ("Empresa Construtora Honduras")

Construção civil e obras públicasAtravés da Empresa Construtora do Brasil (Bogotá)
Através da Mota-Engil Latam Colombia SAS

México
(Cidade do México)

Comercialização de energia

Ambiente y Servicios Peru S.A. ("Ambiente y Servicios Peru") Peru
(Lima) Exploração de terminais

Brasil
(São Paulo)

Construção civil e obras públicas

Construção civil e obras públicas

México
(Cidade do México)

Através da Mota-Engil Latin America BV

Construção civil e obras públicas
Honduras

(Villanueva)

Consórcio ME-Contrato Colegios ("Consórcio ME Colegios") Colômbia
(Buenaventura)

Administradora Desarrollo MEM ("Administradora Desarrollo MEM")

Atividade

Consórcio Los Castãnos ("Consórcio Los Castãnos") 

jun/14

-

Construção de obras de engenharia civil mai/16 -

dez/14

Consórcio Mota-Engil Ojeda & Iju Paracas ("Consórcio ME Ojeda & Iju") 

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção - Sucursal da Colômbia

dez/11

Consita Tratamento de Resíduos, S.A. ("Consita")

Administração de empresas

-

Consórcio ME Carrera 43 ("Consorcio ME Carrera 43") Colômbia
(Bogotá)

Construção civil e obras públicas fev/18 -
Através da Mota-Engil Latam Colombia SAS

Consórcio MEC Arroyo Carrera 65 ("Consórcio MEC Arroyo Carrera")

-

-

México
(Cidade do México)

-
Peru                                           

(Lima)

Peru                                               
(Lima)

Construção civil e obras públicas

Consórcio GDL Viaduto, S.A.P.I de CV ("Consórcio GDL Viaduto")

(Cidade do México)

Construção de apartamentos 

Promoção imobiliária 

Consórcio EE Canoas ("Consórcio EE Canoas")

Colômbia           
(Buenaventura)

Construção civil e obras públicas mai/16

México                                                               
(Cidade do México)

Consórcio Fanning ("Consórcio Fanning") 

Desarrolladora Patzcuaro ("Desarrolladora Patzcuaro") México                                                               
(Cidade do México)

Através da Mota-Engil México

Através da Mota-Engil México

jul/14

Construção de apartamentos 

Construção de apartamentos 

Construção civil e obras públicas

Através da Mota–Engil Engenharia e Construção - Sucursal da Colômbia

fev/18

-

abr/18

Através da Mota-Engil América Latina SAPI
México                                                               

(Cidade do México)
Construção civil

-

Designação

Consórcio La Ponciana ("Consórcio La Ponciana") 

dez/11
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Sede
Proporção do 
capital detido

Data de 
constituição

Data de aquisição

Argentina 100,00
Através da Mota-Engil Latin America BV (Buenos Aires) 100,00

Aruba 100,00
Através da Mota-Engil Latin America BV (Oranjestad) 100,00

100,00
Através da Mota- Engil Latam Portugal 99,00
Através da Mota- Engil Engenharia e Construção 1,00

100,00
Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 99,00
Através da Mota-Engil Latam Peru 1,00

Rep. Dominicana 60,00
Através da Mota-Engil Latin America BV (Santo Domingo) 60,00

Holanda 28,86
Através da Flame Investments (Amesterdão) 28,86

51,20
Através da Mota-Engil México 50,80

0,40
100,00

Através da Mota-Engil Colômbia 99,00
Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 1,00

100,00
Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 49,00
Através da Mota-Engil Latin America BV 51,00

100,00
Através da Mota-Engil SGPS 100,00

100,00
99,90

Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 0,10
Holanda 100,00

Através da Mota-Engil Latam Portugal (Amesterdão) 100,00
51,00

Através da Mota-Engil Latin America BV 19,18
Através da Mota-Engil América Latina SAPI 31,82
Através da Mota Internacional 0,00

51,00
Através da Mota-Engil México 51,00

100,00
Através da Mota-Engil Latin America BV 99,90
Através da Mota-Engil Engenharia e Construção 0,10

51,00
Através da Mota-Engil México 51,00
Através da Mota-Engil América Latina SAPI 0,00

43,13
Através da  Mota-Engil Latin America BV 9,17
Através da Flame Investments 33,96

43,13
Através da Mota-Engil América Latina SAPI 0,00
Através da Mota-Engil Turismo Holding 43,13

43,13
Através da Mota-Engil México 0,01
Através da Mota-Engil Tourism BV 43,13

38,25

Através da Mota-Engil México 38,25
100,00

Através da Mota- Engil Peru 100,00
58,35

Através da Mota-Engil México 43,35
Através da Mota–Engil Engenharia e Construção 15,00

Aruba 100,00
Através da Mota-Engil Aruba Holding Company VBA (Oranjestad) 100,00

100,00
Através da Mota- Engil Energia Peru 99,98
Através da Mota- Engil Peru 0,02

50,00
50,00
50,00

Através da Tracevia Brasil 50,00

México 
(Cidade do México)

Construção civil e obras públicas jan/10

jul/15 -

Mota-Engil Latam Peru ("Mota-Engil Latam Peru")

Chile
(Santiago)

Mota-Engil Dominicana S.A.S. ("Mota-Engil Dominicana")
Construção civil e obras públicas nov/14

abr/18

Mota-Engil Aruba Holding Company VBA ("Mota-Engil Aruba Holding")
Gestão de participações financeiras

dez/15 -Através da Mota-Engil Latin America BV

Construção civil e obras públicas fev/11 -

Mota-Engil Energy B.V. ("Mota-Engil Energy BV")

Designação Atividade

-
Através da MEBR

México
(Cidade do México)

Mota-Engil Latam Col, S.A.S ("Mota-Engil Latam Col") Colômbia
(Bogotá)

Mota-Engil Latam Colombia SAS ("ME Latam Colombia SAS") Colômbia
(Bogotá)

Construção civil e obras públicas dez/16 -

Mota-Engil Latam Portugal, S.A. ("Mota-Engil Latam Portugal") Portugal
(Porto)

Mota-Engil Chile S.A. ("Mota-Engil Chile")
Construção civil e obras públicas

Mota-Engil Peru, S.A. (“Mota-Engil Peru”) Peru 
(Lima)

nov/15 -

Mota-Engil México, S.A. de C.V. ("Mota-Engil México")

-

-

dez/15 -

mai/12

mai/16

jan/12

-

-

set/17

set/86

set/15

-

-

abr/16

-

fev/15 -

-jun/15

abr/17 -

set/19 -

-jun/18

-

set/15

fev/11 -

-

jun/17

fev/13

abr/00

-

-

mar/11

-

Construção civil e obras públicas

Mota-Engil Honduras ("Mota-Engil Honduras")

Mota-Engil Argentina, SAU ("Mota-Engil Argentina")

Através da Mota-Engil Latin America BV

Gestão de participações financeiras

Finanças e Consultadoria

Mota-Engil Colômbia, S.A.S ("Mota-Engil Colômbia")

Gestão de participações financeiras

Conceção, instalação, desenvolvimento e 
manutenção de ITS

Mota-Engil Latin America BV ("ME Latin America")

Construção civil e obras públicas

Promotora Inmobiliaria Santa Clara, S.A. ("Santa Clara") Peru
(Lima)

Mota-Engil Turismo, S.A. de CV ("Mota-Engil Turismo operacional")

Tarucani Generating Company, S.A. ("Tarucani")

Tracevia Mexico S.A. de C.V. ("Tracevia Mexico")

Prestação de serviços de promoção 
imobiliária 

México 
(Cidade do México)   

México 
(Cidade do México)         

Brasil
(São Paulo)

Mota-Engil O&M México, SAPI de CV ("Mota-Engil O&M México SAPI")

Peru
(Lima)

Construção civil e obras públicas

Gestão de participações financeiras

Mota-Engil Tourism, B.V. ("Mota-Engil Tourism BV")

México 
(Cidade do México)

Mota-Engil Servicios Compartidos ("Mota-Engil Servicios Compartidos")

Puente Boca del Rio S.A. De C.V. ("Puente Boca del Rio")

Gestão de participações financeiras

Peru
(Lima)

Tracevia do Brasil -Sistemas de Telemática Rodoviaria Ltda. ("Tracevia Brasil")

Construção civil e obras públicas

Geração e distribuição de energia elétrica

Construção civil e obras públicas

Colômbia
(Bogotá)

Honduras
(Tegucigalpa)

Concessão e manutenção rodoviária

Holanda
(Amesterdão)

México 
(Cidade do México)         

Mota-Engil Turismo Holding, S.A.P.I. de C.V. ("Mota-Engil Turismo Holding")

México 
(Cidade do México) 

México
 (Cidade do México)

Gestão de participações financeiras

Imobiliário e turismo

Red Rainbow Company N.V. ("Red Rainbow")

Operadora APP Coatzacoalcos Villahermosa SAPI de C.V. ("Operadora APP Coatzacoalcos 
Villahermosa")

Serviços administrativos

Conceção, instalação, desenvolvimento e 
manutenção de ITS

Construção e prestação de serviços de 
engenharia civil e arquitetura

Construção civil e obras públicas

 

   



 
 

Informação Financeira Consolidada Intercalar 2020 54 

EMPRESAS / ENTIDADES INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PELO 
MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 
 
As empresas / entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas anexas pelo método da equivalência patrimonial, 
suas respetivas sedes e proporção do capital detido em 30 de junho de 2020, foram as seguintes: 
 

Sede
Proporcional do 

capital detido

Empresas associadas e conjuntamente controladas

Empresa-Mãe do Grupo e atividades conexas
Haçor, Conc. Edifício do Hospital da Ilha Terceira, S.A. ("Haçor") Portugal 40,00
HL - Sociedade Gestora do Edifício, S.A. ("HL - Sociedade Gestora do Edifício") Portugal 50,00
Ibercargo Rail, S.A. ("Ibercargo") Espanha 50,00
Manvia II Condutas, Lda. ("Manvia II Condutas") Portugal 45,00
Nortenha Angola, SGPS, S.A. ("Nortenha") Portugal 29,99
Riscos e Diâmetros Angola, SGPS, S.A. ("Riscos e Diâmetros Angola") Portugal 29,99
Sunviauto Internacional, SGPS, S.A. ("Sunviauto Internacional") Portugal 29,99

Europa - Ambiente e Serviços
Ambilital – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM. (“Ambilital”) Portugal 30,14
Citrup – Centro Integrado de Resíduos, Lda. (“Citrup”) Portugal 18,45
Ecolezíria - Empresa Intermunicipal para Tratamento de Resíduos Sólidos, E. I. M. ("Ecolezíria") Portugal 15,07

África
Automatriz, S.A. ("Automatriz") Angola 25,50
Busegera Airport Company Lda ("Busegera") Ruanda 75,00
Icer – Indústria de Cerâmica, Lda. (“Icer”)  Angola 25,50
Mebisa - Minerais e Britagens, S.A. ("Mebisa") Angola 15,30
SPRI - Sociedade  Portuguesa de Realizações Industrais e Assistência Técnica, S.A. ("SPRI") Angola 40,00
Twine, Lda ("Twine") Moçambique 50,00
Vista Power, Lda. ("Vista Power") Angola 25,50

América Latina
Autopista Urbana Siervo de la Nacion, SAPI de CV ("Autopista Siervo de la Nacion") México 17,49
APP Coatzacoalcos Villahermosa S.A.P.I. de C.V. ("APP Coatzacoalcos Villahermosa") México 20,40
APP Tamaulipas, S.A.P.I. de C.V. ("APP Tamaulipas") México 23,97
Concessionária Autopista Cardel-Poza Rica SA de CV ("Concessionária Autopista Cardel") México 28,73
Concessionária Autopista Tuxpan-Tampico SA de CV ("Concessionária Autopista Tuxpan-Tampico") México 25,85
Concessionaria Urbana Arco Oriente SA de CV ("Concessionaria Urbana Arco Oriente") México 17,00
Consorcio ME Colômbia ("Consorcio ME Colômbia") Colômbia 38,06
Consorcio Mepax Limitada ("Consorcio Mepax") Chile 49,90
Constructora Autopista Perote Xalapa, SA de CV ("Constructora Perote Xalapa") México 25,50
Constructora Gran Canal SAPI de CV ("Construtora Gran Canal") México 17,03
Constructora M&R, S.A. de C.V. ("Constructora M&R") México 10,20
Constructora Tampico Ciudad Victoria, S.A.P.I. de C.V. ("Constructora Tampico Ciudad Victoria") México 20,40
Eco Innovacion Ambiental SAPI de CV ("Eco Innovacion") México 17,85
ECOSS Ambiental ("ECOSS Ambiental") Brasil 18,68
Fideicomiso el Capomo ("Fideicomiso el Capomo") México 43,13
Gestion e Innovacion en Servicios Ambientales SA de CV ("GISA") México 25,50
M&R de Occidente SAPI de CV ("Concessionária M&R") México 20,00
Operadora Maritima Matamoros ("Operadora Marítima Matamoros") México 25,50
Operadora Tampico Ciudad Victoria, S.A.P.I. de C.V. ("Operadora Tampico Ciudad Victoria") México 24,23
Sistemas Electricos Metropolitanos ("Sistemas Electricos Metropolitanos") México 25,50
Trans Tamaulipas ("Trans Tamaulipas") México 17,00

Grupo Martifer Portugal 37,50

Designação

 

 

Os Agrupamentos Complementares de Empresas incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas anexas pelo método da 
equivalência patrimonial e respetiva proporção do capital detido em 30 de junho de 2020, foram os seguintes: 

Proporção de 
capital detido

Ecotejo-Serviços Manut. Tejo Atlântico; ACE 45,00%
Manvia - Lena Ambiente, ACE 50,00%
Manvia Efacec Exploração Técnica de Sistemas, ACE 50,00%
Mota-Engil/Acciona/Edivisa - Obras do Aproveitamento Hidroeléctrico de Alto Tâmega, ACE 42,50%
SOMAGUE/MOTA-ENGIL - COTA 500, ACE 36,42%

Barragem de Foz Tua ACE 33,34%
DIEXP - Expropriações do Douro Interior, ACE 37,08%
Engil e OPCA em ACE 50,00%
EXPI - Expropriações do Pinhal Interior, ACE 37,08%
GACE - Gondomar ACE 24,00%
GCVC, ACE (Grupo Construtor de Vila do Conde) 42,86%
GLEX - Expropriações da Grande Lisboa, ACE 42,08%
Grupo Construtor do Edifício Gil Eanes, ACE 50,00%
Haçor Hospital da Terceira, ACE 43,25%
HL Construção, ACE 65,00%
LGC - Linha Gondomar, Construtores, ACE 30,00%
Mota-Engil, Soares da Costa, Monteadriano - Matosinhos, ACE 42,86%
Reforço de Potência da Barragem de Venda Nova III, ACE 28,33%
Somague, BCP, Mota-Engil, SPIE - Linha Vermelha do Metropolitano em ACE 23,68%
Via Rápida Câmara Lobos ECL, ACE 36,42%

Agrupamentos Complementares de Empresas

Em atividade

Em período de garantia
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ACORDOS CONJUNTOS – CONSÓRCIOS 
 
Os Consórcios incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas anexas na proporção dos ativos e passivos e gastos e 
rendimentos contratualmente alocáveis ao GRUPO, respetivas sedes e proporção do capital detido em 30 de junho de 2020, 
foram os seguintes: 
 

Sede
Proporção do 
capital detido

América Latina
Peru 50,00

Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00
Peru 33,30

Através da Mota- Engil Peru (Lima) 33,30
Consórcio Ibagué-Honda-Cambao-Manizales ("Consórcio Ibague") Colômbia         25,00
Através da Mota–Engil Engenharia e Construção - Sucursal da Colômbia   (Bogotá) 25,00
Consórcio Inframe ("Consórcio Inframe") Colômbia 60,00
Através da Mota–Engil Engenharia e Construção - Sucursal da Colômbia (Medellín) 60,00

Rep. Dominicana 42,00
Através da Mota-Engil Dominicana (Santo Domingo) 42,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 34,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 34,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 42,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 42,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00
Stracon Translei Joint Venture ("Consórcio Stracon Translei") Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Peru 50,00
Através da Mota- Engil Peru (Lima) 50,00

Consórcio Constructor Del Puerto de San Martin ("CCPSM - Consorcio Constructor Del Puerto de San Martin")

Consórcio Puentes de Loreto ("Consórcio Puentes Loreto")

Consórcio Vial Acobamba ("Consórcio Vial Acobamba")

Consórcio Vial Valle Sagrado ("Consórcio Vial Valle Sagrado")

Consórcio Mota-Engil Dominicana SAS/IEMCA ("Consórcio Mota-Engil Dominicana")

Translei Consórcio Cusco-Quillabanba ("Translei Consórcio Cusco-Quillabanba")

Consórcio Conservacion Vial Santa Rosa ("Consórcio Conservacion Vial Santa Rosa")

Consórcio Vial Jaylli ("Consórcio Vial Jaylli")

Translei Consórcio Cosapi ("Translei Consórcio Cosapi")

Consórcio Vial Tambillo ("Consórcio Vial Tambillo")

Designação

Consórcio Mota-Engil Peru HL Paita ("Consórcio Mota-Engil Peru HL Paita")

Consórcio Vial el Descanso-Langui ("Consórcio Vial el Descanso-Langui")

Consórcio Vial Vizcachane ("Consórcio Vial Vizcachane")

Consórcio Mota-Engil TR ("Consórcio Mota-Engil TR")

Consórcio Vial Sur del Peru ("Consórcio Vial Sur del Peru")

 



  
O Grupo Mota-Engil mantém uma relação estável com  
os stakeholders e a comunidade envolvente. Uma relação 
de confiança assente numa estratégia única e transversal, 
guiada por valores que se mantém desde a fundação 
do Grupo há mais de 70 anos, transmitidos de geração  
em geração. 

Coesão 
Hoje, 
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DECLARAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA C) DO Nº 1 DO ARTIGO 246.º DO CÓDIGO DOS VALORES 
MOBILIÁRIOS 
 
Nos termos da alínea c) do nº 1 do Artigo 246.º do Código dos Valores Mobiliários, os membros do Conselho de Administração 
declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação constante deste relatório e contas foi elaborada em 
conformidade com as normas internacionais de relato financeiro (“IFRS”), tal como adotadas pela União Europeia, dando uma 
imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. e das 
empresas incluídas no seu perímetro de consolidação, e que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, o 
desempenho e a posição da MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. e das empresas incluídas no seu perímetro de consolidação, e contém uma 
descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam.  
 
 
Porto, 25 de agosto de 2020 
 
 
António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota 
Presidente do Conselho de Administração 
 
 
Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins 
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva (Chief Executive Officer) 
 
 
Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 
 
 
Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 
 
 
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos 
Vogal do Conselho de Administração e Vice-Presidente da Comissão Executiva 
 
 
Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos 
Vogal do Conselho de Administração 
 
 
Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa 
Vogal do Conselho de Administração 
 
 
Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles 
Vogal do Conselho de Administração 
 
 
Ismael Antunes Hernandez Gaspar 
Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva 
 
 
José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas 
Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva (Chief Financial Officer) 
 
 
João Pedro dos Santos Dinis Parreira 
Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva 
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Eduardo João Frade Sobral Pimentel 
Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva 
 
 
Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota 
Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva 
 
 
Luís Filipe Cardoso da Silva 
Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva 
 
 
Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro 
Vogal do Conselho de Administração 
 
 
Luís Francisco Valente de Oliveira 
Vogal não executivo e independente do Conselho de Administração 
 
 
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier 
Vogal não executivo e independente do Conselho de Administração 
 
 
António Manuel da Silva Vila Cova 
Vogal não executivo e independente do Conselho de Administração 
 
 
Francisco Manuel Seixas da Costa 
Vogal não executivo e independente do Conselho de Administração 
 
 
Helena Sofia Salgado Cerveira Pinto 
Vogal não executivo e independente do Conselho de Administração 
 
 
Ana Paula Chaves e Sá Ribeiro 
Vogal não executivo e independente do Conselho de Administração 
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INFORMAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES DE AÇÕES PRÓPRIAS, NOS TERMOS DA ALÍNEA D) DO Nº 5 DO 
ARTIGO 66.º DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 
 
Dando cumprimento ao disposto da alínea d) do nº 5 do artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais, declara-se que, durante 
o primeiro semestre de 2020, a MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. não procedeu a qualquer transação sobre ações próprias. Deste modo, em 
30 de junho de 2020, a MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. detinha 6.091.581 ações próprias representativas de 2,56% do seu capital social, 
discriminadas como se segue: 
 

 
  

2020 Quantidade Custo médio Montante
Saldo inicial 6 091 581 1,68 €          10 232    
Saldo final 6 091 581 1,68 €          10 232    
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PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS 
 
Dando cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, apresenta-se de seguida uma lista 
dos titulares de participações qualificadas, com indicação do número de ações detidas e percentagem de direitos de voto 
correspondentes, calculada nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, em 30 de junho de 2020: 
 

Acionistas Nº de ações
% Capital

detido

% direitos 
de

voto

     Mota Gestão e Participações, SGPS, SA (*) 134 147 973 56,48% 57,97%

     Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles (**) 4 494 211 1,89% 1,94%

     António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota (**) 4 210 020 1,77% 1,82%

     Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa (**) 3 676 836 1,55% 1,59%

     Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos (**) 3 275 066 1,38% 1,42%

     António Lago Cerqueira, S.A. (***) 3 091 577 1,30% 1,34%

     Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos (**) 480 000 0,20% 0,21%

     Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota (**) 440 000 0,19% 0,19%

     Maria Sílvia Fonseca Vasconcelos Mota  (****) 437 061 0,18% 0,19%

     José Manuel Mota Neves da Costa  (****) 35 000 0,01% 0,02%

     José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas (**) 20 138 0,01% 0,01%

Atribuível à FM – Sociedade de Controlo, SGPS, SA 154 307 882 64,97% 66,68%

     Ghotic Corp Mutima Capital (*) 3 604 893 1,52% 1,56%

     Ghotic HSP Corp Mutima Capital (*) 1 399 289 0,59% 0,60%

     Ghotic JBD LLC Mutima Capital (*) 1 312 787 0,55% 0,57%

     Gothic ERP LLC Mutima (*) 925 700 0,39% 0,40%

     The Mutima Africa Fund LP (*) 180 640 0,08% 0,08%

Atribuível à Mutima Capital Management, LLC 7 423 309 3,13% 3,21%

Atribuível ao Norges Bank 5 480 011 2,31% 2,37%

Ações próprias 6 091 581 2,56% - 

Freefloat 64 202 358 27,03% 27,74%

TOTAL 237 505 141 100,00% 100,00%
 

 
        (*) Acionista direta da EMPRESA 
        (**) Membro do Conselho de Administração da EMPRESA e Dirigente 
        (***) Entidade detida em 51% pela MOTA GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, SGPS, SA 
        (****) Dirigente da EMPRESA 
 
 
 
 



Informações obrigatórias – relatório intercalar 2020 62

62

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSAÇÕES DE DIRIGENTES

Divulgação de ações e outros títulos detidos por membros do Conselho de Administração e por Dirigentes, bem como por pessoas 
com estes estreitamente relacionadas, nos termos do Artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários e de transações sobre os 
mesmos efetuadas no decurso do semestre. 

Qt. Preço Compra / Venda Bolsa / Fora 
Bolsa

% Qt. % Qt. %

Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles

Saldo inicial / final 4 494 211 1,89% 0 0,0% 17 902 21,51%
António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota

Saldo inicial / final 4 210 020 1,77% 0 0,0% 28 701 34,48%
Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa

Saldo inicial / final 3 676 836 1,55% 0 0,0% 17 902 21,51%
Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos

Saldo inicial 3 375 066 1,42% 0,0% 17 902 21,51%

22/jun/20 -100 000 Doação

Saldo final 3 275 066 1,38% 0 0,0% 17 902 21,51%
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos

Saldo inicial 380 000 0,16%

22/jun/20 100 000 Doação

Saldo final 480 000 0,20%
Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota

Saldo inicial / final 440 000 0,19%
Maria Sílvia Fonseca Vasconcelos Mota 

Saldo inicial / final 437 061 0,18%
José Manuel Mota Neves da Costa

Saldo inicial / final 35 000 0,01%

Saldo inicial / final 20 138 0,01%
Luís Fil ipe Cardoso da Silva

Saldo inicial / final 12 500 0,01%
Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins

Saldo inicial / final 12 435 0,01%
Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro

Saldo inicial / final 1) 10 000 0,00%
António Cândido Lopes Natário

Saldo inicial / final 10 000 0,00%
Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto

Saldo inicial / final 2 000 0,00%
Ismael Antunes Hernandez Gaspar

Saldo inicial / final 1 000 0,00%
António Lago Cerqueira, S.A.

Saldo inicial / final 3 091 577 1,30%
F.M. - Sociedade de Controlo,  SGPS, SA

Saldo inicial / final - - 6 337 640 100,0%

Mota Gestão e Participações, SGPS, SA

Saldo inicial 133 466 687 56,20%

13/mar/20 45 000 1,020

16/mar/20 136 286 1,017

15/mai/20 500 000 1,006

Saldo final 134 147 973 56,48% - -

1) Posição em 30 de junho de 2020 e na data da sua nomeação para os órgãos sociais da Mota-Engil  SGPS.

José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas

Dirigentes Data

Detendo ações de

MOTA-ENGIL, SGPS, SA MGP, SGPS, SA FM, SGPS, SA

Em 30 de junho de 2020, eram atribuíveis à F.M. – SOCIEDADE DE CONTROLO, SGPS, S.A. 154.307.882 ações correspondentes a 64,97% 
do capital social da MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. que conferem 66,68% dos direitos de voto. 



 
 

Informações obrigatórias – relatório intercalar 2020 63 
 

63 
 

 

As obrigações detidas pelos membros do Conselho de Administração, pelos Dirigentes e pelos membros dos órgãos de 
fiscalização da EMPRESA em 30 de junho de 2020 eram como se segue: 
 

Nome nº de obrigações
obrigação ME 

2018/2022 
(VN - 500€)

obrigação ME 
2019/2024 
(VN - 500€)

António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota 376 376 -

José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas 359 340 19

José Manuel Mota Neves da Costa 340 200 140

António Manuel da Silva Vila Cova 300 300 -

Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos 298 224 74

Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos 250 140 110

Luís Valente de Oliveira 108 108 -

Manuel António da Fonseca Vasconcelos da Mota 46 46 -

Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles 40 40 -

Ana Paula Chaves e Sá Ribeiro 40 40 -

Luís Filipe Cardoso da Silva 36 36 -

Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins 19 - 19

Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro 14 4 10

Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa 12 - 12

António Cândido Lopes Natário 4 4 -
 

 
VN – valor nominal 
  



 
 

Informações obrigatórias – relatório intercalar 2020 64 
 

64 
 

 

 


	1 Relatório Gestão MESGPS 062020
	(*) EBITDA corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados: “Vendas e prestações de serviços”; “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, Variação da produção e Subcontratos”; “Forneciment...
	(**) EBIT corresponde à soma algébrica do EBITDA com as seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados: “Amortizações e depreciações”, “Provisões e perdas de imparidade”
	(***) Os Resultados financeiros correspondem à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados: “Rendimentos e ganhos financeiros” e “Gastos e perdas financeiras”
	As contas que integram este Relatório Intercalar não foram objeto de auditoria.
	Fruto essencialmente dos constrangimentos provocados pela pandemia, o volume de negócios (**) no primeiro semestre de 2020 atingiu os 1.157 milhões de euros, uma contração de cerca de 14% relativamente ao primeiro semestre de 2019. No entanto, há que ...
	No seguimento do descrito acima, a Europa foi a região que mais contribuiu para o volume de negócios do Grupo no primeiro semestre de 2020, com um contributo de 40% (30% no primeiro semestre de 2019), muito à custa da América Latina que neste período ...
	No primeiro semestre de 2020, o Grupo investiu cerca de 94 milhões de euros, dos quais se destacam cerca de 26 milhões de euros afetos a um novo contrato de mineração de médio e longo prazo na Guiné-Conacri, cerca de 26 milhões de euros afetos à execu...
	Em 30 de junho de 2020, a dívida líquida (**) atingiu os 1.248 milhões de euros, um aumento de cerca de 34 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2019, justificado, essencialmente, pelo investimento efetuado no período.
	Em 30 de junho de 2020, a dívida líquida adicionada das operações de factoring (***) e de locação (****) ascendia a 1.651 milhões de euros, uma redução de 45 milhões de euros face a 31 de dezembro de 2019.
	Como resultado da evolução da dívida e do desempenho operacional do semestre, significativamente influenciado pela pandemia, o rácio que compara a dívida líquida total com o EBITDA dos últimos 12 meses atingiu 3,4x (2,5x em 30 de junho de 2019).
	A dívida bruta (*****) em 30 de junho de 2020 ascendia a 1.869 milhões de euros, estando 43% contratada a taxa variável, sendo o seu custo médio de 5,1% (5,2% em 31 de dezembro de 2019). Por outro lado, em 30 de junho de 2020, 84% do total da dívida b...
	Adicionalmente, em 30 de junho de 2020, o Grupo mantinha linhas de crédito contratadas e não utilizadas de cerca de 196 milhões de euros, traduzindo-se num montante total de liquidez efetiva (******) de 817 milhões de euros, correspondendo a cerca de ...
	Neste capítulo, destaca-se ainda durante o primeiro semestre de 2020 a adesão do Grupo aos mecanismos de moratórias estabelecidos pelo Estado / sistema financeiro Português no âmbito das medidas de apoio ao combate à pandemia, os quais permitiram adia...
	(*) A dívida líquida a 1 ano inclui a totalidade dos títulos de dívida pública de Angola (de Angola e da Costa do Marfim em 31 de dezembro de 2019) registados nas rubricas de “Outros investimentos financeiros registados ao custo amortizado” da demonst...
	(**) A dívida líquida corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira: “Caixa e seus equivalentes sem recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes c...
	(***) As operações de factoring encontram-se registadas na demonstração consolidada da posição financeira nas rubricas de “Outros passivos financeiros”.
	(****) As operações de locação encontram-se registadas na demonstração consolidada da posição financeira nas rubricas de “Passivos de locação”.
	(*****) A dívida bruta corresponde à soma algébrica da dívida líquida com os saldos das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira “Caixa e seus equivalentes sem recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso à vist...
	(******) Liquidez efetiva corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada da posição financeira “Caixa e seus equivalentes sem recurso à vista”, “Caixa e seus equivalentes com recurso à vista”, “Caixa e seus equivalente...
	A carteira de encomendas (*) em 30 de junho de 2020 ascendia a 5,5 mil milhões de euros, um valor recorde, com as regiões de África e da América Latina a contribuírem com cerca de 79% do montante total, a que corresponde um rácio “carteira de encomend...
	Por outro lado, em 30 de junho de 2020, o negócio de A&S contribuiu com 760 milhões de euros para a carteira de encomendas do Grupo, sendo que naquele montante não se encontram incluídas as receitas previsíveis decorrentes dos contratos de tratamento ...
	Por último, destaca-se, num período conturbado, o crescimento da carteira de encomendas face a 31 de dezembro de 2019 em cerca de 126 milhões de euros, para o qual, entre outros, contribuiu decisivamente o mercado mexicano com a angariação, em parceri...
	Europa
	África
	América Latina


	2 AnexoC0620-Mota-Engil_versão final
	Demonstrações consolidadas dos resultados
	para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019
	Demonstrações consolidadas do outro rendimento integral
	para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019
	Demonstrações consolidadas da posição financeira
	em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019
	Demonstrações consolidadas das
	para os semestres findos em 30 de
	(valores expressos
	alterações no capital próprio
	junho de 2020 e 2019
	em milhares de euros)
	Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa
	para os semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019
	A Mota-Engil, SGPS, SA, com sede no Edifício Mota, Rua do Rego Lameiro, nº 38 4300-454 Porto (Mota-Engil SGPS ou Empresa), e as suas empresas participadas (Grupo ou Grupo Mota-Engil), têm como atividades principais a execução de empreitadas de obras p...
	A descrição mais detalhada das atividades do Grupo é fornecida na Nota 2. Segmentos de negócio deste anexo.
	Todos os montantes explicitados neste anexo são apresentados em milhares de euros, arredondados à unidade mais próxima, salvo se expressamente referido em contrário.
	1.1. Bases de apresentação

	Estas demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Euro por esta ser a moeda principal das operações do Grupo. As demonstrações financeiras das empresas participadas expressas em moeda estrangeira foram convertidas para Euro de acordo co...
	Todas as estimativas e assunções efetuadas pelo Conselho de Administração foram efetuadas com base no seu conhecimento à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso.
	Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, em conformidade com as IFRS, o Conselho de Administração do Grupo adotou certos pressupostos e estimativas que afetaram os ativos e passivos reportados, bem como os rendimentos e gastos incorri...
	Por último, as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Mota-Engil em 30 de junho de 2020 foram elaboradas de acordo com as políticas contabilísticas e os métodos de cálculo apresentados no Relatório e Contas Consolidadas de 2019, tendo em cons...
	1.2. Normas, interpretações, emendas e revisões que entraram em vigor no semestre

	As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões adotadas (“endorsed”) pela União Europeia foram aplicadas pela primeira vez no semestre findo em 30 de junho de 2020:
	Em 30 de junho de 2020, não foram gerados efeitos materiais nas demonstrações financeiras consolidadas anexas decorrentes da adoção das normas / interpretações / emendas e revisões acima referidas.
	1.3. Normas, interpretações, emendas e revisões ainda não adotadas pela União Europeia

	O Grupo serve-se da sua organização interna para efeitos de gestão como base para o seu reporte de informação por segmentos de negócio.
	O Grupo encontra-se organizado pelas seguintes áreas geográficas: Europa (subdividida em Engenharia e Construção e Ambiente e Serviços), África e América Latina.
	As empresas / entidades incluídas na consolidação e respetivos métodos de consolidação, sedes, proporção de capital detido, atividade, data de constituição e data de aquisição das mesmas, são tal como se apresenta no Apêndice A.
	Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, a informação financeira por segmentos de negócio pode ser analisada como se segue:
	EBITDA corresponde à soma algébrica das seguintes rubricas da demonstração consolidada dos resultados: “Vendas e prestações de serviços” + “Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, Variação da produção e Subcontratos” + “Fornecimentos...
	No semestre findo em 30 de junho de 2020, não ocorreram alterações materiais nos segmentos de negócio do Grupo nem na forma de apuramento e contabilização dos montantes inscritos nos mesmos.
	Os resultados financeiros (Rendimentos e ganhos financeiros – Gastos e perdas financeiras) nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 podem ser analisados como se segue:
	A Empresa emitiu apenas ações ordinárias, pelo que não existem direitos especiais de dividendo ou voto.
	Não se verifica no Grupo qualquer situação que possa representar uma redução dos resultados por ação com origem em opções, “warrants”, obrigações convertíveis ou outros direitos associados a ações ordinárias. Assim, não existe dissemelhança entre o cá...
	Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, não foram emitidas quaisquer ações ordinárias.
	Nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019, o apuramento dos resultados por ação pode ser demonstrado como se segue:
	A informação relativa ao Goodwill, com referência a 30 de junho de 2020 e a 31 de dezembro de 2019, pode ser analisada como se segue:
	Os movimentos ocorridos no Goodwill nos semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019 foram como se segue:
	No semestre findo em 30 de junho de 2020, o Grupo reforçou em 55% a sua participação financeira na Estradas do Zambeze, passando a controlar aquela entidade, e a deter 95% do seu capital social.
	Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o detalhe dos investimentos financeiros em empresas associadas era como se segue:
	No semestre findo em 30 de junho de 2020, a redução ocorrida nesta rubrica resultou, essencialmente, do impacto cambial negativo verificado nos investimentos financeiros detidos nas empresas concessionárias de auto-estradas mexicanas, bem como da alte...
	Em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o detalhe dos outros investimentos financeiros era como se segue:
	Os montantes relativos às rubricas de “Caixa e seus equivalentes com recurso” em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, são como se segue:
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